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Voorwoord

In dit Kwaliteitsrapport beschrijven we hoe wij onze kwaliteit in 2021 hebben 

ontwikkeld. We hebben ontwikkelpunten uit 2020 verwerkt en weer nieuwe 

ontwikkelpunten ontdekt. 

Tijdens het gesprek met de externe visiteurs over het vorige kwaliteitsrapport 

is aangegeven dat de verbinding van de kernwaarden van De Waerden met 

de bouwstenen uit het Kwaliteitsrapport duidelijk naar voren kwam. Daarom 

hebben we besloten om deze indeling in dit kwaliteitsrapport te behouden.  

De voorbereidingen voor het nieuwe Kwaliteitskader vanuit VGN zijn inmiddels 

in volle gang. Wij zullen deze ontwikkelingen volgen en eventueel verwerken in 

het Kwaliteitsrapport van 2022. 

Er is in 2021 veel gebeurd. De Waerden heeft zich, naast alle ontwikkelingen 

tijdens de coronapandemie, ook bezig gehouden met het treffen van 

voorbereidingen voor het uittreden uit Carante Groep. Hierbij zijn alle systemen 

(financiële administratie, cliëntenadministratie, personeelsadministratie, 

de leeromgeving en de platformen voor de informatievoorziening en 

communicatie) naar eigen beheer omgezet. Ook is het concept mobile first 

geïmplementeerd waarbij alle medewerkers van De Waerden een eigen laptop 

en/of mobiele telefoon hebben ontvangen. Daarnaast is het functiehuis 

geactualiseerd en is de eigen identiteit verder vormgegeven door het uitdragen 

van Triple-C en het project organisatieontwikkeling.

Wij vertellen in dit rapport graag welke successen wij hebben behaald, de lessen 

die wij hebben geleerd en wat wij nog verder willen ontwikkelen. 

Wij wensen u veel leesplezier en gaan graag met u in gesprek over de inhoud 

van dit rapport. 

Op onze website www.dewaerden.nl vindt u de verkorte versie van ons 

kwaliteitsrapport.

Jannie Riteco 

Raad van Bestuur 
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Cliënten met een beperking in het dagelijks 

leven worden door medewerkers van  

De Waerden ondersteund. De cliënten zijn 

kinderen, jongeren, volwassenen, ouderen en 

gezinnen waarvan één of beide ouders en/of 

het kind een verstandelijke beperking hebben. 

Als het gaat om cliënten met een beperking 

bedoelen we cliënten met (mogelijk) meerdere 

grondslagen met een basis in de VG. Dat is 

onze core business en hierbij werken wij met 

verschillende zorgorganisaties samen. 

In 2021 worden bij De Waerden 846 cliënten 

ondersteund door zo’n 400 medewerkers 

en 120 vrijwilligers. Dit doen wij vanuit de 

methodiek Triple-C. Dit wordt verderop in het 

rapport toegelicht. Medewerkers van  

De Waerden werken in zes gebieden, te weten: 

• West-Friesland

• Texel

• Hollands Kroon (Anna Paulowna)

• Schagen

•  Heerhugowaard, Alkmaar, Langedijk,  

inclusief ODC de Vijfhoek

• Velsen

De medewerkers van service & advies, 

zorgbemiddeling en IT werken vanuit het 

centraal bureau. Het centraal bureau is eind 

2021 verhuisd naar een nieuwe locatie in 

Heerhugowaard. De locatie waar zij voorheen 

zaten, aan de G. Rietveldweg, is verbouwd tot 

een nieuwe dagbestedingslocatie. 

Missie, visie en ambitie

De missie van De Waerden

Wij bieden professionele ondersteuning 

aan mensen met een beperking in het 

dagelijks leven.

Vanuit onze visie streven wij naar een 

samenleving waarin cliënten met een 

verstandelijke beperking optimaal meedoen 

met de mensen om hen heen. 

Wij werken hierbij vanuit een mensbeeld, dat 

ieder mens:

•  Ertoe doet en van betekenis is

• Eigen verantwoordelijkheid heeft 

•  Kan zijn wie hij / zij is

• Gelijkwaardig is

•  Een leven lang leert

•  Het gewone leven wilt ervaren 

•  Zelf keuzes maakt 

•  In samenhang met anderen leeft

De Waerden in beeld
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Waarbij wij als organisatie de volgende ambitie 

hebben:

De Waerden biedt kwalitatieve zorg 

die onderscheidend is van andere 

gehandicaptenorganisaties in: 

•  Wendbaarheid van medewerkers en de 

organisatie

•  Triple-C 

•  Kleinschaligheid en nabijheid 

•  Het zijn van een goede 

samenwerkingspartner in de regio 

Cliënten

Medewerkers

Samenwerking

De Waerden is tot en met eind 2021 onderdeel 

van Carante Groep, een samenwerkingsverband 

van elf zelfstandige organisaties in de care 

sector. In 2020 is het besluit genomen om 

per 1 januari 2022 Carante Groep te verlaten. 

Om die reden heeft De Waerden in 2021 alle 

voorbereidingen getroffen om de systemen 

(financiële administratie, cliëntenadministratie, 

personeelsadministratie, de leeromgeving en de 

platformen voor de informatievoorziening en 

communicatie) in eigen beheer om te zetten. Meer 

informatie hierover volgt later in het rapport. 

De Waerden is ook lid van een ander 

samenwerkingsverband, genaamd 

SIGRA/ZWplus. Dit is een regionaal 

samenwerkingsverband van organisaties in de 

sector Zorg en Welzijn. SIGRA/ZWplus focust zich, 

onder andere, op de instroom en het behoud 

van voldoende goed gekwalificeerde zorg- en 

welzijnsprofessionals in de regio en op het 

kunnen laten meebewegen met de transities. 

Daarnaast is op verschillende andere punten 

regionaal samengewerkt. Zo is de samenwerking 

met de WilgaerdenLeekerweideGroep en 

stichting SIG, als het gaat om het gebruik van 

Beeldzorg, voortgezet. Daarnaast is De Waerden 

ook actief in overleggen met bestuurders van 

verschillende organisaties in de regio’s Noord-

Holland Noord en Kennemerland. Dit was in 

eerste instantie opgericht om met elkaar de 

ontwikkelingen tijdens de coronapandemie te 

bespreken. Dit gebeurt nog steeds, maar dit 

overleg wordt nu ook gebruikt voor een bredere 

afstemming over bijvoorbeeld de knelpunten 

op de arbeidsmarkt en de toekomstige behoefte 

aan zorgprofessionals. 

Zo doen we dat in de praktijk

Vanuit het regionaal overleg hebben eind 

december met inzet van Esdégé-Reigersdaal, 

‘s Heeren Loo, Philadelphia, Stichting SIG 

en De Waerden meer dan 100 cliënten hun 

boosterprik tegen corona gekregen. De 

samenwerking heeft ervoor gezorgd dat 

de cliënten van De Waerden sneller dan 

gepland hun boosterprik konden krijgen.

Met stichting SIG is er een nauwe samenwerking 

als het gaat om structurele inhoudelijke 

afstemming en bijvoorbeeld ook in het organiseren 

van themabijeenkomsten voor én met cliënten. 

Daarnaast leveren stichting SIG en De Waerden 

elkaar vertrouwenspersonen voor cliënten. Hier is 

verderop in het rapport meer informatie over te 

vinden. Ook nemen medewerkers van stichting SIG 

en De Waerden deel in elkaars Interne Bezwaren 

Commissie (IBC). 

Ontwikkelen vanuit de basis
Op de beleidsdag in 2020 is besloten om de 

nieuwe speerpunten voor 2021 niet voor één 

jaar maar voor twee jaar vast te stellen. De 

reden is dat het werken met speerpunten 

veel vraagt van medewerkers. Doordat de 

speerpunten nu voor twee jaar zijn vastgesteld 

hebben de teams meer tijd om te werken aan 

de doelen van de speerpunten. Binnen de 

speerpunten is onderscheid gemaakt tussen 

de doelen die gerealiseerd moeten worden 

op organisatieniveau (door bijvoorbeeld een 

werkgroep) en wat er vanuit de teams wordt 

verwacht (teamniveau).

Net als in 2020 zijn bij alle speerpunten 

resultaten benoemd. Ieder team heeft vervolgens 

zelf afspraken gemaakt over hoe deze resultaten 

het beste behaald kunnen worden, afhankelijk 

van de eigen cultuur, kennis en vaardigheden 

van de teamleden. Hierbij was ons vierkant een 

hulpmiddel om de verschillende organisatorische 

perspectieven mee te nemen en hierin de balans 

te zoeken. Het bespreken van de voortgang van 

de speerpunten gebeurt tijdens werkoverleggen 

met de manager cliëntondersteuning en tijdens 

bijeenkomsten met alle teammanagers. 

Om dit proces beter te kunnen monitoren en 

voor anderen inzichtelijk te maken, bijvoorbeeld 

bij het uitvoeren van de interne audits, 

werken wij met zogeheten kwaliteitskaarten. 

Deze kwaliteitskaarten staan in een digitaal 

systeem genaamd Ons Team. Hierin kunnen 

teammanagers per gekozen speerpunt aangeven 

welke acties er zijn geformuleerd, hoe dit 

gerealiseerd wordt, wat de huidige status is en 

hoe de planning eruit ziet. 

Per speerpunt zijn één of meerdere werkgroepen 

gevormd die op organisatieniveau doelstellingen 

realiseren. Een voorbeeld hiervan is de 

implementatie van het nieuwe Elektronisch 

Cliënten Dossier (ECD). De werkgroep houdt 

zich bezig met de inrichting en vormgeving 

van het ECD, waarbij bijvoorbeeld ook input 

is gevraagd van de centrale deelraad cliënten 

(cdc). De teams dragen vervolgens op hun beurt 

verantwoordelijkheid voor de invulling van 

de ondersteuningsplannen in het ECD en het 

bijhouden van de gegevens. 

Speerpunten

De speerpunten voor 2021 en 2022 zijn: 

1. Passende indicatie en ondersteuningsplan

2. Gezonde teams 

3. Wet zorg en dwang

4. Ouder wordende cliënt 

5. Het nieuwe ECD 

6.  Missie, visie, kernwaarden en merkbelofte 

a.d.h.v. Triple-C

7. In-, door- en uitstroom van cliënten 

Toelichting 

De verschillende speerpunten hebben voor 

een groot deel met elkaar te maken of zijn van 

invloed op elkaar. Wanneer De Waerden de 

ondersteuning voor de ouder wordende cliënt 

steeds meer kan realiseren zal dit invloed hebben 

op de in - en uitstroom van cliënten.  

De Waerden kan namelijk meer cliënten 

die ouder worden in laten stromen en kan 

deze cliënten langer begeleiden (wat de 

uitstroom verlaagt). Daarnaast verwachten 

wij dat het werken met en bijhouden van de 

ondersteuningsplannen in het nieuwe ECD 

Cliënten
Totaal 
aantal 
cliënten

Aantal 
cliënten 
Wlz

Aantal 
cliënten 
WMO

Aantal 
cliënten 
Jeugd

Aantal 
cliënten 
trans-
muraal

Dagbesteding 455* 334 52 23 63

Verblijf 321 305 8 9 -

Ambulant 312* 36 250 30 9

Totaal aantal 
unieke cliënten

846*

*  Het totaal aantal cliënten per financiering is niet gelijk aan het totaal aantal 
cliënten. Er zijn cliënten die zowel verblijf als dagbesteding of ambulante zorg 
en dagbesteding hebben.

Medewerkers per 31-12-20 Aantal

Totaal aantal medewerkers 393

Totaal aantal fte 266,15

Leeftijdscategorie 18 - 30 91

Leeftijdscategorie 31 - 50 155

Leeftijdscategorie 51 - 67 147

Begeleiders 168

(Coördinerend) Persoonlijk begeleiders 143

Medewerker algemene ondersteuning 29

Ondersteunende diensten 50

Gedragskundigen 7

Overig** 5

Praktijkcoaches  4

Leidinggevenden 16  

Leerling werknemers 7

*  Dit zijn het aantal unieke medewerkers. Het aantal medewerkers op 
functieniveau is hoger dan het totaal aantal medewerkers. Eén medewerker kan 
meerdere functies hebben. 

**  Ergotherapeut (1), Fysiotherapeut (1), Leerkracht (1), Coach Cliëntenraad (1), 
Coach ervaringsdeskundigen (1) 

Koers

(Toekomstige)
Cliënten 

Stakeholders  
(Verwanten, gemeenten, 

CIZ, vrijwilligers)

Medewerkers

€
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makkelijker worden. Dit levert vervolgens 

weer een positieve bijdrage aan het speerpunt 

Gezonde Teams. 

In de volgende hoofdstukken komen deze 

speerpunten weer terug en vertellen wij meer 

over wat goed ging, waar wij trots op zijn en 

wat wij hebben geleerd en willen verbeteren. 

In 2021 is het Kwaliteitsrapport 2020 

beoordeeld door externe visiteurs. Dit waren 

Loes den Dulk (directeur van Stichting Raad 

op Maat), Michael van Leijen (directeur 

Ambitiehuis) en Henriëtte Sandvoort 

(ervaringsdeskundige bij LFB). Zij gaven aan 

dat het kwaliteitsrapport over 2020 qua 

verscheidenheid en hoeveelheid in onderwerpen 

werd gewaardeerd, evenals de verbinding 

van de kernwaarden van De Waerden met de 

bouwstenen uit het Kwaliteitskader vanuit VGN. 

Daarom hebben wij deze indeling behouden om 

zo de herkenbaarheid te vergroten. 

Meer informatie over de bevindingen 

van de externe visiteurs over het vorige 

kwaliteitsrapport van De Waerden is te lezen in 

het Kwaliteitsrapport De Waerden 2020 onder 

het kopje Externe visitatie.

Identiteit
De kernwaarden die in 2019 samen met cliënten 

zijn geformuleerd blijven staan en geven 

betekenis aan de identiteit van De Waerden.  

De vier kernwaarden zijn:

• Nieuwsgierig 

• Respectvol

• Plezier 

• Ontwikkelingsgericht

De kernwaarden zijn, samen met de missie, 

visie en ambitie, richtinggevend voor de 

ontwikkeling van De Waerden. In 2019 en 2020 

is er veel aandacht geweest voor de basis op 

orde. Hierbij kwamen, onder andere, de thema’s 

ontwikkeling van teammanagers, samenwerking 

tussen cliëntondersteuning en service & advies, 

het voorleven van de organisatiecultuur en het 

helder krijgen van de organisatiecultuur en 

-structuur naar voren. 

In 2021 is de basis verder op orde gebracht door 

de nieuwe organisatiestructuur in te voeren en 

gezamenlijk meer betekenis te geven aan de 

missie, visie en kernwaarden. 

De volgende stap is De Waerden verder te 

ontwikkelen. Hierbij richten wij ons op de 

interne organisatie door te blijven werken 

aan de kwaliteit van onze ondersteuning aan 

cliënten. Deze kwaliteitsverbetering draagt 

ook bij aan het versterken van de regionale 

positie van De Waerden en vergroten van de 

bekendheid wat betreft de naam, doelgroep en 

kenmerken van De Waerden. 

Een belangrijk onderscheidend element van 

De Waerden is het werken met de methodiek 

Triple-C. De Waerden werkt al langer volgens 

Triple-C en heeft deze methodiek in 2021 verder 

uitgedragen. Bijvoorbeeld bij de inrichting van 

het nieuwe ECD. In 2022 zal hier met het project 

organisatieontwikkeling nog meer aandacht 

aan worden gegeven, zodat iedereen binnen          

De Waerden denkt, kijkt en handelt vanuit 

Triple-C. Het doel is nog betere en merkbare 

ondersteuning van onze cliënten.

Een ander onderscheidend element van  

De Waerden, dat bijdraagt aan de eigen 

identiteit, is het formuleren van een 

merkbelofte. Een merkbelofte geeft helderheid 

over wat cliënten van De Waerden in de zorg en 

ondersteuning mogen verwachten.

Daarnaast is het jaar 2021 gebruikt voor het 

voorbereiden van de uittreding uit Carante 

Groep. Hiermee geven wij nog meer vorm aan 

onze eigen identiteit. Meer informatie hierover 

volgt later in het rapport. 

Ook in 2021 was corona vaak leidend voor de 

agenda en het stellen van prioriteiten. 
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In 2020 is er een jaarplanning opgesteld met 

daarin de planning, acties en afspraken van de 

kwaliteitscyclus, de jaarcyclus van financiën en 

de jaarcyclus van de verantwoording. Deze is in 

2021 definitief in gebruik genomen. 

De Waerden en Kwaliteit 

Jaarcyclus De Waerden 2020
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Kwaliteitsinstrumenten
Om onze kwaliteit te monitoren maken we 

gebruik van de volgende instrumenten:

Met de kwaliteitsinstrumenten worden 

verschillende processen in de organisatie 

gemonitord. De uitkomsten van deze 

monitoring gebruiken wij om te reflecteren en 

te verbeteren. Dit komt bijvoorbeeld terug in de 

kwartaalgesprekken met de leidinggevenden en 

hierover wordt gerapporteerd in verschillende 

rapportages waaronder de bestuursrapportage 

en het jaarlijkse kwaliteitsrapport. We noemen 

hieronder enkele voorbeelden.

Cliënttevredenheidsonderzoek 

Het cliënttevredenheidsonderzoek is één van de 

manieren om in gesprek te gaan met cliënten 

over de ondersteuning die zij van ons krijgen. In 

2019 is naar aanleiding van de externe visitatie 

besloten om het cliënttevredenheidsonderzoek 

jaarlijks uit te voeren in plaats van eens per 

drie jaar. Helaas konden wij dat in 2020 niet 

waarmaken, in 2021 is dit wel gelukt.

Tijdens het uitvoeren van het onderzoek 

zijn er vragen gesteld aan cliënten via het 

programma Mijn Mening. De Waerden heeft 

daarbij de vragen uit Mijn Mening meer 

cliëntgericht gemaakt en toegespitst op onze 

gemeenschappelijke taal. De cdc is ook gevraagd 

kritisch te kijken naar de vragenlijst. Zij misten 

onder andere een vraag over eenzaamheid en 

daarom is dit onderwerp toegevoegd aan de 

vragenlijst. 

Hierna hebben cliënten, al dan niet samen 

met hun persoonlijk begeleider of verwant, de 

vragenlijst ingevuld via de computer, telefoon of 

tablet.

Wat is opgevallen tijdens het onderzoek

•  In totaal heeft 26% van de cliënten de 

vragenlijsten ingevuld. 

•  Sommige locaties hebben helemaal geen 

vragenlijst ingevuld. We gaan in gesprek 

om te achterhalen hoe dit is gekomen. 

•  Cliënten zijn voor het invullen erg 

afhankelijk van de begeleiding. De 

Waerden wil de volgende keer meer 

verschillende mensen bij het onderzoek 

betrekken. 

De resultaten van het onderzoek zijn 

gepresenteerd in een uitgebreid rapport. In dit 

rapport is onderscheid gemaakt tussen wonen, 

dagbesteding en ambulant. In de conclusie is 

vervolgens onderscheid gemaakt op het niveau 

van de cliënt, niveau van de locatie en niveau 

van de organisatie. In het overzicht worden 

de belangrijkste resultaten voor ambulante 

ondersteuning, wonen en dagbesteding 

weergegeven. 

Ieder team werkt aan de ontwikkeling van 

kwaliteit met van te voren vastgestelde 

speerpunten, inclusief resultaten. De resultaten 

bereiken de teams op eigen wijze, passend 

bij de cultuur, kennis en vaardigheden van de 

verschillende teamleden. De teams bepalen 

dus zelf welke doelen moeten worden behaald 

en wat ze gaan doen om deze doelen te 

realiseren. Ook de medewerkers van service 

& advies werken aan de ontwikkeling van de 

kwaliteit van hun eigen expertisegebied. Zij 

stemmen hierbij continu af met de teams, 

teammanagers en gedragskundigen maar ook 

met cliënten en verwanten om uiteindelijk 

tot de gewenste resultaten te komen. Dit kan 

bijvoorbeeld zijn op het gebied van veiligheid 

(legionellapreventie), personeelszaken 

(bespreken verzuim), inrichting van het nieuwe 

ECD (actualiseren ondersteuningsplannen) 

en financiën (bespreken van de ruimte om 

eventueel nieuwe medewerkers te werven).

Ondernemingsraad 

De ondernemingsraad levert een belangrijke 

bijdrage aan het goed functioneren van 

De Waerden in al haar doelstellingen. Dit 

bevordert uiteindelijk de kwaliteit binnen 

zowel cliëntondersteuning als service & advies. 

De ondernemingsraad denkt onder andere 

mee over beleid, sociale en technologische 

ontwikkelingen en regelingen die belangrijk 

zijn voor medewerkers. De ondernemingsraad 

overlegt hierbij met de achterban zodat op 

die manier alle medewerkers van De Waerden 

worden vertegenwoordigd. 

Dit doen we goed

In het kwaliteitsrapport van 2020 hebben wij 

benoemd dat het ingebruiknemen van de 

digitale kwaliteitskaarten nog niet is gelukt. 

Dit is in 2021 gerealiseerd waarbij uiteindelijk 

eind 2021 alle teammanagers en teams 

gebruik hebben gemaakt van de digitale 

kwaliteitskaarten in Ons Team. Hierin 

worden alle doelstellingen en acties voor de 

verschillende (gekozen) speerpunten ingevuld en 

bijgehouden. 

Hieronder een overzicht van de speerpunten en 

het aantal teams dat hiervoor heeft gekozen. 

In totaal hebben 33 teams de kwaliteitskaarten 

ingevuld en gemiddeld hebben de teams 

voor drie speerpunten gekozen (en daar vaak 

meerdere acties op geformuleerd).

Dit gaan we verbeteren

We hebben de jaarcyclus die in 2020 is 

geïntroduceerd nogmaals kritisch bekeken en 

die naast alle ontwikkelingen bij De Waerden 

gelegd. De kaderbrief met de financiële 

ontwikkelingen die voortvloeien uit de kaders 

die gesteld zijn vanuit het Zorgkantoor, de 

lange termijn visie van De Waerden en de 

meerjarenbegroting zijn terug te vinden in het 

jaarlijkse beleidsplan. Dit plan zal ieder voorjaar 

op de beleidsdag met alle betrokkenen in de 

organisatie besproken worden. 

De beleidsdag die in het najaar plaatsvindt zal 

gebruikt worden voor de jaarlijkse evaluatie van 

de speerpunten. 

Speerpunt Aantal teams 

Passende indicatie en ondersteuningsplan 26

Gezonde Teams 26

Wet zorg en dwang 14

Ouder wordende cliënt 12

Nieuwe ECD 12

Missie, visie, kernwaarden en merkbelofte a.d.h.v. Triple-C 19

In, - door en uitstroom cliënten 15

Instrumenten voor kwaliteitstoetsing Frequentie 

Cliënttevredenheidsonderzoek 1 x per jaar

Melding Incidenten Systeem Hele jaar

Rapport klachtenfunctionarissen 1 x per jaar

Rapport Vertrouwenspersonen medewerkers 1 x per jaar

Rapport Vertrouwenspersonen cliënten 1 x per jaar

Checkbuster Hele jaar

Externe audit 1 x per jaar

Interne audit 1 x per jaar

Risico Inventarisatie & Evaluatie 1 x per 5 jaar

Medewerkersonderzoek 1 x per jaar

Good Governance Hele jaar

Enquête verwanten 1 x per jaar

Perioderapportage financiën; markt; personeel; 
kwaliteit en veiligheid; risico’s

3x per jaar

Rapport exit interviews cliënten Hele jaar

Evaluatie beleidsnota’s Volgens planning 

Exit interviews medewerkers Hele jaar

Functioneringsgesprekken Hele jaar

14 15 De Waerden – Kwaliteitsrapport 2021



in augustus geïnformeerd over het doel van de 

interne audits en wat het uitvoeren van interne 

audits precies inhoudt. Vervolgens zijn zij aan 

de slag gegaan, waarbij ze de doelstellingen 

en actiepunten uit de speerpunten hebben 

getoetst bij verschillende teams. 

Tot het einde van het jaar hebben er  

9 interne audits plaatsgevonden. Gezien alle 

ontwikkelingen die plaatsvonden in het najaar 

wat betreft corona en het hoge verzuim is dit 

een prestatie op zich! 

Later in het rapport worden de uitkomsten van 

de interne audits toegelicht. Deze uitkomsten 

zullen in het voorjaar 2022 met alle interne 

auditoren besproken worden. Ook zal gekeken 

worden wat wel en wat niet werkte en hoe wij 

hier verder vervolg aan geven. 

Evaluatie beleidsnota’s 

2021 is onder andere gebruikt om de uittreding 

uit Carante Groep zo goed mogelijk voor 

te bereiden en in te richten. Eén van de 

ontwikkelingen is het uitrollen van het concept 

mobile first waarbij alle medewerkers van 

De Waerden een mobiele telefoon hebben 

ontvangen. Met deze mobiele telefoon 

hebben medewerkers direct toegang tot alle 

noodzakelijke informatie, zoals de roosters en 

ondersteuningsplannen. 

De nieuwe mobile first-werkwijze is 

meegenomen in de evaluaties van 

beleidsstukken in 2021. Een groot deel van 

de beleidsstukken is herschreven, ingekort en 

in een nieuwe structuur gegoten, zodat het 

begrijpelijker en beter toegankelijk is. Het 

ontstaan van een Wiki voor medewerkers heeft 

ervoor gezorgd dat alle nodige informatie over 

een bepaald beleidsthema overzichtelijk op één 

plek staan. Op die manier kunnen medewerkers 

de informatie, via de zoekfunctie op hun 

telefoon, snel vinden. 

Externe audit

De Waerden is niet verplicht om externe audits 

uit te voeren. Dat neemt niet weg dat wij dit 

wel heel belangrijk vinden. Externe audits zijn 

nodig om te toetsen of wij als professionele 

organisatie de ondersteuning en processen 

op orde hebben, door een onafhankelijke 

deskundige te laten zien hoe wij werken. 

Wij streven ernaar om ieder jaar te kijken welke 

onderwerpen mogelijk relevant en raadzaam 

zijn om door externen te laten auditen. In 2021 

is dit helaas niet gebeurd. 

Wel is vanuit het zogeheten GZ-platform, 

met daarin andere organisaties uit de 

gehandicaptenzorg, een voorstel geschreven 

om van elkaars medewerkers gebruik te maken 

waar het gaat om het uitvoeren van een 

externe audit en het uitvoeren van een externe 

visitatie van het kwaliteitsrapport. Dit voorstel is 

goedgekeurd en wordt in 2022 verder opgepakt. 

Dit gaan we verbeteren

Voor komend jaar kijken we welke onderwerpen 

voor De Waerden geschikt zijn voor een externe 

audit. En ook hoe dit precies vorm gaat krijgen. 

Dit gaan we verbeteren 

Het systeem van Mijn Mening werkt niet 

optimaal als het gaat om het afnemen van de 

vragenlijst bij cliënten en het analyseren van de 

uiteindelijke gegevens. Voor het afnemen van 

het cliënttevredenheidsonderzoek in 2022 wordt 

daarom gekeken naar een alternatief instrument 

uit de Waaier van VGN. 

Wij streven ernaar om het 

cliënttevredenheidsonderzoek te integreren in 

het nieuwe ECD. Er zijn al gesprekken gevoerd 

met Tenzinger waarbij gekeken is naar de 

huidige instrumenten die in het nieuwe ECD 

standaard zijn opgenomen, waaronder ‘Dit vind 

ik ervan’ en ‘Ben ik tevreden?’ Dit proces zal in 

2022 verder worden opgepakt. 

Interne audit

In het rapport van 2020 hebben wij genoemd 

dat het uitvoeren van de interne audits helaas 

niet van de grond gekomen is. Dit had onder 

andere te maken met alle ontwikkelingen wat 

betreft corona. 

Dit jaar is het ons wel gelukt de interne audits 

uit te voeren. In totaal hebben 12 medewerkers 

zich aangemeld om als interne auditor een 

ander team (locatie) te gaan bezoeken. Zij zijn 

Wonen 

Cijfers   

•  51 cliënten die wonen bij De Waerden 

hebben de vragen ingevuld. 

•  Er wonen 257 cliënten bij De Waerden 

•  Dit is 19,8% van alle cliënten die bij  

De Waerden wonen. 

Ambulante ondersteuning 

Cijfers  

•  67 ambulante cliënten hebben de vragen 

ingevuld.

•  331 cliënten krijgen ambulante 

ondersteuning van De Waerden. 

•  Dit is 20,2% van alle ambulante 

cliënten.  

Dagbesteding 

Cijfers  

•  122 cliënten die dagbesteding krijgen, 

hebben de vragen ingevuld.

•  Er krijgen 336 cliënten dagbesteding via 

De Waerden.

•  Dit is 36,3% van de cliënten die 

dagbesteding krijgen.

Belangrijke opmerkingen

•  De meeste cliënten zijn niet bang  

‘s nachts.

•  In veel gevallen vinden cliënten dat zij 

mogen meebeslissen.

•  Corona wordt genoemd als oorzaak van 

minder leuke activiteiten. 

Belangrijke opmerkingen

•  Een derde van de cliënten voelt zich 

soms eenzaam. Dit komt o.a. door de 

coronamaatregelen.

•  Sommige cliënten vinden dat ze niet 

genoeg dingen doen in vrije tijd. Dit komt 

mede door corona. 

Belangrijke opmerkingen

•  Heel veel cliënten vinden de sfeer op de 

groep goed. 

•  De meeste van de cliënten kunnen met de 

begeleiding praten over problemen. 

•  Cliënten geven aan dat ze vaak hulp 

krijgen als ze hierom vragen. 

•  De begeleiding wordt meestal eerlijk 

gevonden. 
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Als eerste kernwaarde van De Waerden 

noemen we NIEUWSGIERIG. Bij nieuwsgierig 

hoort beweging en ook tijd. Als je weet wat er 

om je heen gebeurt, dan ben je meer betrokken 

bij jouw omgeving en kun je hier op inspelen. 

Hier is nieuwsgierigheid voor nodig, maar ook 

voldoende tijd nemen en krijgen om dit vorm 

te geven. 

Indicaties op orde 
Vanuit deze kernwaarde is er hard gewerkt 

aan het speerpunt Passende indicatie en 

ondersteuningsplan. Naast alle Wlz-indicaties die 

in 2020 opnieuw zijn bekeken en zijn verhoogd 

of eventueel verlaagd, zijn in 2021 ook alle 

indicaties voor WMO en Jeugdwet geëvalueerd. 

Tijdens de bespreking van het 

ondersteuningsplan met de cliënt kan het 

voorkomen dat in een bepaalde periode het 

gedrag en/of behoefte van de cliënt anders is 

geworden. De ondersteuning moet dan worden 

aangepast. Wanneer deze situatie zich voordoet, 

kijken medewerkers naar de huidige indicatie en 

of deze nog voldoende passend is. De methodiek 

vanuit Triple-C helpt hierbij om de behoefte en 

wensen van de cliënten zo goed mogelijk in kaart 

te brengen, ook als die veranderen. 

Het op orde houden van de indicaties en 

deze passend laten zijn bij de behoefte en 

ondersteuningsvraag van cliënten blijft een 

aandachtspunt, ook in 2022. 

Het ondersteuningsplan
Omdat het huidige systeem waar de 

ondersteuningsplannen in staan, per  

1 januari 2022 ophoudt te bestaan, is in 2021 

een nieuw systeem voorbereid. Hiervoor zijn 

verschillende brainstormsessies georganiseerd 

met adviseurs, gedragskundigen, teammanagers 

en begeleiders. Tijdens deze sessies ging het 

onder andere over de eigen regie van de cliënt 

in relatie tot het ondersteuningsplan. Maar 

ook over wat medewerkers nodig hebben in 

het nieuwe ECD én in het ondersteuningsplan 

om hun werk goed te kunnen doen. Er is 

gesproken over welke onderdelen van het 

ondersteuningsplan aangepast moeten worden 

en op welke manier Triple-C een plek moet 

krijgen. 

Uiteindelijk is besloten om het ECD Fierit van 

Tenzinger te gebruiken. Deze partij heeft eerder 

het systeem Plancare overgenomen waardoor 

het uiteindelijk overzetten van de huidige data 

naar het nieuwe ECD makkelijker kon verlopen. 

Verschillende medewerkers hebben het systeem 

van Tenzinger beoordeeld en waren hier positief 

over. 

De cdc is meegenomen in de demonstraties van 

het ECD en hoe het er in Fierit uit gaat zien. Zij 

worden ook betrokken bij de inrichting van het 

cliëntenportaal. 

Eind december is alle data vanuit Plancare 

naar het nieuwe ECD van Tenzinger overgezet 

en is het systeem verschillende keren getest. 

Het testen is gedaan door key users. Dit zijn 

medewerkers die zich hebben aangemeld 

om het nieuwe ECD te testen en vervolgens 

collega’s helpen bij het bekend raken met het 

nieuwe ECD. Ook het team van Wijswaerd, 

waar verderop in het rapport meer over wordt 

toegelicht, heeft hieraan een belangrijke 

bijdrage geleverd.

Nieuwsgierig 
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ook zoveel mogelijk aan de behoefte van 

medewerkers tegemoet komen waar het gaat 

om individuele ontwikkeling. Het voeren van 

gesprekken tussen medewerkers hoort hier 

daarom ook bij.

Het jaar 2021 was een jaar vol met maatregelen 

die nodig waren om corona onder controle 

te houden. Een onderdeel daarvan was het 

vaccineren van cliënten. Het is de eigen keuze 

van de individuele cliënt om zich wel of niet 

te laten vaccineren. Daarnaast vinden wij 

het ook belangrijk om onze cliënten zoveel 

mogelijk te beschermen. Om die reden zijn onze 

medewerkers met onze cliënten in gesprek 

gegaan over vaccinaties. Hierdoor kwamen 

medewerkers erachter waarom cliënten juist 

wel of niet gevaccineerd willen worden. Door in 

dialoog te gaan, konden cliënten waar nodig de 

juiste ondersteuning krijgen in de situatie. 

Zo doen we dat in de praktijk

De raad van toezicht is in gesprek geweest 

met de cdc over vaccinaties tegen corona. 

Ze spraken bijvoorbeeld over hoeveel pijn 

zo’n prik zou doen en of je later niet 3 of 

4 prikken zou moeten krijgen om volledig 

beschermd te zijn. Het was goed om hier 

met elkaar over in gesprek te zijn. 

Dit doen we goed

Een groot aantal teams hebben het speerpunt 

‘Missie, visie, kernwaarden en merkbelofte’ aan 

de hand van Triple-C gekozen en hebben hier 

vervolgens doelstellingen op geformuleerd. 

Enkele voorbeelden van doelstellingen zijn 

bijvoorbeeld: onderzoeken of Beeldzorg passend 

is voor cliënten; de oorzaak van probleemgedrag 

bij cliënten onderzoeken; het borgen van de 

onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie en het 

zorgen voor een vertrouwde basis zodat cliënten 

zichzelf kunnen ontplooien. Om de doelen, die 

gericht zijn op verbetering van de ondersteuning 

aan cliënten, te kunnen realiseren is de dialoog 

met cliënten (en verwanten) belangrijk.

Komend jaar blijft dit een speerpunt voor 

de teams. Op organisatieniveau wordt het 

borgen van Triple-C, de kwaliteit op de 

werkvloer en hoe De Waerden zich kan 

onderscheiden ondergebracht in het project 

Organisatieontwikkeling. Dit wordt later in het 

rapport toegelicht.

Dit gaan we verbeteren

Cliënten moeten als vanzelfsprekend ook 

hun ondersteuningsplan kunnen inzien. Dit 

kan met behulp van een cliëntenportaal. 

Via het cliëntenportaal kunnen cliënten 

met medewerkers in gesprek over hun 

ondersteuningsplan, de doelen die hierin 

beschreven zijn en de behoeften die cliënten 

hierin hebben. Helaas bleek het beoogde 

cliëntenportaal te ingewikkeld voor cliënten. 

Daarom zal in 2022 gekeken worden naar een 

ander systeem. Hierbij wordt onder andere de 

cdc betrokken, net als in 2021, maar ook cliënten 

die als ervaringsdeskundigen actief zijn zullen 

worden uitgenodigd. 

Dit doen we goed

In 2021 is veel energie gestoken in het op orde 

houden van de ondersteuningsplannen in het 

huidige Plancare. Een actueel plan is passend 

bij de ondersteuningsvraag en beschrijft de 

ondersteuning die de cliënt op verschillende 

domeinen nodig heeft. Dit komt de kwaliteit van 

de ondersteuning van onze cliënten zeer ten 

goede.

Dit gaan we verbeteren

Komend jaar wordt in de ondersteuningsplannen 

de Triple-C methodiek inhoudelijk geïntegreerd. 

Zo gaan onze gedragskundigen aan de slag 

met het inrichten van een hulpmiddel (tool) 

dat medewerkers kan ondersteunen bij het 

invullen van het ondersteuningsplan als het 

gaat om de beeldvorming van een cliënt. Vanuit 

die beeldvorming worden vervolgens doelen 

geformuleerd. 

De ondersteuningsplan- 
bespreking
Met de inrichting van het nieuwe ECD 

en de ondersteuningsplannen is ook 

gekeken naar de cyclus van het actueel 

houden van een ondersteuningsplan en de 

ondersteuningsplanbespreking. Hierin is Triple-C 

erg belangrijk als methodiek om de behoefte 

en zorgvraag van cliënten helder te krijgen. 

Op die manier wordt het ondersteuningsplan 

samen met de cliënt opgesteld en waar nodig 

aangepast. 

Uit de kwaliteitskaarten die zijn ingevuld 

blijkt dat het bespreken en bijhouden van 

de ondersteuningsplannen belangrijk wordt 

gevonden. Veel teams rapporteren hierover, 

waarbij ook de verbinding wordt gemaakt met 

Triple-C door vanuit de ondersteuningsrelatie te 

kijken wat een cliënt nodig heeft. 

Dit gaan we verbeteren

Het bijhouden van de ondersteuningsplannen 

en het bespreken van deze plannen heeft 

blijvende aandacht nodig. Daarnaast verwachten 

wij dat het ondersteuningsplan een levendiger 

document wordt, door de nieuwe inrichting van 

het ECD en door Triple-C dat aan de basis van 

het plan ligt. Mede doordat de geformuleerde 

doelen een kort tijdspad hebben en daardoor 

sneller geëvalueerd worden. Ook zijn de doelen 

meer toegespitst op het dagprogramma van 

de cliënt waardoor zij dagelijks aan hun doelen 

kunnen werken. 

De dialoog
Het voeren van gesprekken tussen cliënten en 

medewerkers van De Waerden vinden wij erg 

belangrijk. Dit komt zowel terug in onze visie als 

in ons professionele handelen vanuit Triple-C. 

Op deze manier kunnen wij persoonsgerichte 

ondersteuning bieden aan cliënten. We willen 

Fundament

Pijlers

Doelen

Perspectief

 

Fysieke
behoeften

Emotionele
behoeften

Mentale
behoeften

Zingevende
behoeften

Onvoorwaardelijke 
ondersteuningsrelatie

Anders kijken naar 
probleemgedrag

Betekenisvolle 
invulling van het 
dagelijks leven

Relatieopbouw door sensitief en responsief 
aan te sluiten bij het ontwikkelingsniveau

Competentieopbouw d.m.v. herkenbare 
en voorspelbare dagelijkse activiteiten

Doorbreken van ineffectieve 
actie-reactiepatronen bij probleemgedrag

Het 
gewone leven 

ervaren

Het Triple-C Behandelhuis

Het Triple-C behandelhuis
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De tweede kernwaarde van De Waerden 

is RESPECT. Onder respect verstaan we 

waardering en waardevol. Ook jezelf mogen 

zijn en inspraak zijn begrippen die met respect 

te maken hebben. De ander behandelen zoals 

jezelf behandeld zou willen worden is een 

uitspraak die we volledig onderschrijven.

Medezeggenschap, 
inspraak en zeggenschap
De externe visiteurs hebben in 2021 

aangegeven dat de verschillen tussen 

‘zeggenschap’, ‘medezeggenschap’ en 

‘inspraak’ bij De Waerden te weinig naar voren 

komen. Daarom geven wij hieronder een korte 

toelichting op hoe wij deze verschillende 

vormen toepassen binnen onze organisatie. 

 

Zeggenschap 

Onze cliënten moeten zelf keuzes kunnen 

maken en zelf kunnen beslissen hoe hun leven 

eruit ziet. Dit noemen wij ‘zeggenschap’. 

Wij proberen erachter te komen wat deze 

keuzes zijn door de behoeften, wensen en 

doelen van een cliënt in kaart te brengen en 

dit op te nemen in het ondersteuningsplan. 

Daarnaast vragen wij ieder jaar aan de cliënten 

hoe tevreden zij zijn over de ondersteuning 

die zij krijgen van De Waerden. Dit helpt 

ons om de geboden ondersteuning beter te 

maken en het helpt cliënten om doelen en 

ontwikkelbehoeften te formuleren.

In 2021 hebben wij onderzoek gedaan naar de 

cliëntervaringen door middel van het systeem 

Mijn Mening. Om zoveel mogelijk reacties te 

krijgen zijn alle begeleiders, teammanagers, 

cliënten en verwanten van tevoren op de 

hoogte gebracht. Ook zijn er tussentijds 

herinneringen gestuurd en is waar nodig 

ondersteuning geboden bij het invullen. 

Uiteindelijk hebben 240 cliënten de 

vragenlijsten van Mijn Mening ingevuld. In 

de tabel staat om hoeveel cliënten het gaat 

bij ambulant, wonen en dagbesteding. De 

uitkomsten van het onderzoek is eerder in het 

rapport toegelicht. 

Respect 

Bron: LSR

Diverse vormen van invloed

Inspraak

Cliënten en naasten kunnen 
wensen en meningen kenbaar 

maken

Zeggenschap

Cliënten hebben zelf 
invloed op hun eigen leven 
(in de organisatie)

Individueel Collectief

Medezeggenchap

Gezamenlijk invloed hebben 
op de gemeenschappelijke 

belangen van cliënten.
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Inspraak 

Bij inspraak praten cliënten en verwanten mee 

over zaken die bepaalde groepen cliënten 

aangaan en die van invloed zijn op het dagelijks 

leven. Bijvoorbeeld op een woonlocatie of 

dagbestedingslocatie maar ook als het gaat om 

ambulante ondersteuning. Dit geldt voor zowel 

cliënten en verwanten die actief zijn in een 

lokale raad als cliënten en verwanten die niet in 

de raad zitten. 

De Waerden is verantwoordelijk voor het 

mogelijk maken en ondersteunen van inspraak 

op alle locaties (wonen en dagbesteding) van  

De Waerden maar ook voor cliënten die 

ambulante ondersteuning krijgen. Hierbij is het 

belangrijk dat de inspraak georganiseerd wordt. 

En dat dit wordt teruggekoppeld in de driehoek 

tussen cliënten, verwanten en De Waerden. 

Bij De Waerden krijgt inspraak vorm door 

huiskamer overleggen en in lokale cliënten- en 

verwantenraden.

 

Dit doen we goed 

Afgelopen jaar is er op twee manieren 

geïnventariseerd hoe inspraak bij De Waerden is 

ingericht. 

Allereerst is er in de periode van maart tot en met 

augustus een stagiaire aangenomen voor de cdc. 

Naast het actief meedoen met vergaderingen heeft 

hij ook een onderzoek uitgevoerd naar de inrichting 

en visie van De Waerden op medezeggenschap, 

zeggenschap en inspraak. Ook is onderzocht hoe 

de communicatie tussen al die vormen verloopt. 

De uitkomsten van dit onderzoek worden in 2022 

verder opgepakt. Bijvoorbeeld waar het gaat om het 

verbeteren van de communicatie vanuit de lokale 

raden naar cdc en centrale deelraad verwanten (cdv) 

en andersom. 

Daarnaast heeft de manager cliëntondersteuning 

samen met alle teammanagers geïnventariseerd 

hoe de inspraak en medezeggenschap op 

locatie is ingericht. Hieruit kwam naar voren 

dat De Waerden op ongeveer 80% van alle 

woonlocaties een vorm van inspraak heeft 

ingericht (huiskameroverleg of lokale cliënten- 

of verwantenraad). Voor dagbestedingslocaties 

gaat het om 36%. Voor ambulant is er geen 

vorm van inspraak ingericht, vaak gebeurt dit 

individueel of in samenwerking met een woon- of 

dagbestedingslocatie.

Van enkele locaties waar nu geen lokale cliënten- 

of verwantenraad actief is, of huiskamer overleg 

plaatsvindt, is óf geen behoefte, óf wordt 

opgepakt, óf de inspraak krijgt vorm via een 

online platform (zoals familienet). 

Dit gaan we verbeteren

De Waerden vindt het belangrijk dat de 

uitkomsten van inspraak ook worden 

meegenomen in de organisatie. En ook dat deze 

uitkomsten worden teruggekoppeld richting de 

raden (cdc en cdv). 

Naar aanleiding van de inventarisatie zoals 

hierboven is beschreven zijn vervolgstappen 

gemaakt om verdere verbetering door te 

voeren. Hierbij zijn de volgende doelstellingen 

geformuleerd:

•  Op alle woon- en dagbestedingslocaties is een 

structurele vorm van inspraak georganiseerd 

waarbij de invulling en frequentie is 

afgestemd op de behoeften van de cliënten 

voor een specifieke locatie.

•  Naast locatiegebonden onderwerpen 

worden ook thema’s als de Wet zorg 

en dwang, de lange termijn visie van 

De Waerden en de resultaten van het 

cliënttevredenheidsonderzoek besproken. 

•  Er vindt structureel een terugkoppeling 

plaats van de onderwerpen die op een 

locatie zijn besproken aan de cdc en het 

managementteam. 

Het verder verbeteren en daarbij realiseren van 

deze doelstellingen wordt begin 2022 opgepakt 

samen met de coach van de cdc, teammanagers 

en manager cliëntondersteuning. 

Medezeggenschap 

Cliënten en verwanten oefenen invloed uit 

op alles wat De Waerden doet. Dat vinden wij 

belangrijk, omdat zij vaak het beste weten wat 

zij willen of wat beter kan. Hun mening en 

feedback is belangrijke input voor ons beleid 

en de ondersteuning die De Waerden biedt. Dit 

gebeurt op zowel lokaal als centraal niveau in 

de vorm van lokale cliëntenraden, huiskamer 

overleggen en de centrale cliëntenraad (met 

daarin de cdc en cdv). Het verschil met inspraak 

is dat dit ook een formeel karakter heeft door 

bijvoorbeeld instemmings- en adviesrechten 

(zowel op lokaal als centraal niveau).   

Lokale medezeggenschap

Lokale medezeggenschap bij De Waerden 

wordt op verschillende manieren vormgegeven 

(lokale cliënten-of verwantenraad, 

huiskameroverleg of thema-avonden). De 

onderwerpen die besproken worden spelen 

zich veelal af in de directe leefomgeving van 

de cliënten en zijn daardoor herkenbaar en 

betekenisvol. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 

voeding, huisvestingsplannen, veiligheid, 

vrijetijdsbesteding en huisregels. 

De bedoeling is dat op iedere locatie een 

contactpersoon voor de cdc aanwezig is. Dit is 

nog niet overal gelukt maar op de locaties waar 

wel een contactpersoon actief is horen wij veel 

positieve reacties. 

Zo doen we dat in de praktijk

De cdc stuurt elke week een nieuwsbrief uit 

naar aanleiding van de vergadering die zij 

hebben gehad. Hierin staan onderwerpen 

die de cdc heeft besproken.

De nieuwsbrief wordt verspreid via de 

mail of per post naar de contactpersonen 

op locaties. Ook wordt er wekelijks een 

filmpje gemaakt over het onderwerp dat 

is besproken. Cliënten die niet zo goed  

kunnen lezen kunnen dan door het filmpje 

te bekijken toch zien en horen wat er is 

besproken. 

Dit gaan wij verbeteren

Uit het cliënttevredenheidsonderzoek kwam 

naar voren dat cliënten niet altijd mogen 

meebeslissen over de huisregels op de locatie. 

Meer dan de helft van de cliënten geeft aan soms 

of helemaal niet mee te beslissen als het gaat 

om het vaststellen of wijzigen van de huisregels. 

Daarom wordt dit in 2022 verder opgepakt, door 

onder andere het opzetten van meer structurele 

vormen van lokale medezeggenschap en door 

het inventariseren van de huidige huisregels. 

Centrale medezeggenschap

Bij De Waerden is een cdc en een cdv actief. Zij 

vormen samen de centrale cliëntenraad (ccr). 

 

In 2021 kwam de cdc fysiek weer elke week 

bij elkaar. Zij vergaderen op de donderdag en 

bespreken dan allerlei relevante onderwerpen. 

Dit gebeurt met elkaar, of met de raad van 

bestuur of manager cliëntondersteuning. Ook 

nodigen zij adviseurs, gedragskundigen of 

teammanagers uit om bepaalde onderwerpen 

toe te lichten. 

Type ondersteuning Ingevuld / totaal 
aantal cliënten 

Percentage  
ingevuld

Ambulant 67 / 331 20,2%

Dagbesteding 122 / 336 36,3%

Wonen 51 / 257 19,8%

“ Het is fijn om contactpersoon te zijn. Je leest veel over 
de cliëntenraad wat er besproken wordt. Je bent er 
deels bij betrokken. Ik laat de brief lezen aan de cliënten 
die op het steunpunt zijn. Ik bewaar ze ook mochten ze 
op het steunpunt een cliëntenvergadering hebben.” 
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Dit doen we goed

In 2021 heeft de cdc:

•  Vijftien overlegvergaderingen gehad 

met de bestuurder en/of manager 

cliëntondersteuning en/of de raad van 

toezicht.

•  Een dagelijks bestuur dat iedere donderdag 

bij elkaar komt.

•  Advies gegeven over vier onderwerpen en 

ingestemd met zeven onderwerpen.

•  Een demonstratie gekregen over het gebruik 

van VR-brillen.

•  Een bezoek gebracht aan de 

beeldzorgcentrale.

•  Een training gevolgd over hoe zij een 

begroting van een organisatie kunnen lezen. 

De cdv vergadert vier keer per jaar met de 

manager cliëntondersteuning en met de 

raad van bestuur. Daarnaast organiseren 

zij themabijeenkomsten over bepaalde 

onderwerpen. 

Dit gaan we verbeteren 

De cdc heeft in 2021 aangegeven dat zij de 

hoeveelheid onderwerpen die zij moeten 

behandelen te veel vinden. De onderwerpen 

zijn niet alleen informatief maar er moet vaak 

ook instemming of advies worden gegeven. 

Zij willen hiernaast ook graag voldoende tijd 

hebben om bijvoorbeeld locaties te bezoeken of 

trainingen/cursussen te volgen. Daarom hebben 

we met elkaar afgesproken dat de cdc om de 

week een inhoudelijk onderwerp bespreekt. Op 

de vergadering in de week erna hebben zij dan 

de tijd om óf een inhoudelijke onderwerp nog 

een keer te bespreken óf om bijvoorbeeld een 

locatie te bezoeken. Er is met elkaar ook gekeken 

naar de planning voor 2022 waar het gaat om 

de onderwerpen. Ook kan de cdv ingeschakeld 

worden om inhoudelijk een onderwerp te 

behandelen, mocht dat nodig zijn. 

Samenwerking cdc, cdv en De Waerden 

De samenwerking tussen de cdc, cdv en  

De Waerden is verder versterkt door het opstellen 

van een samenwerkingsovereenkomst. Hierin zijn 

de rechten en plichten van de raden en  

De Waerden toegelicht en komen de werkwijze 

en de informatievoorziening aan de orde.

Vanuit de samenwerkingsovereenkomst is 

afgesproken dat de raden twee keer per jaar, 

samen met de raad van bestuur en manager 

cliëntondersteuning, een afstemmingsoverleg 

hebben. Daarnaast vindt vier keer per jaar 

een evaluatiegesprek plaats met De Waerden 

en de raden. Hierin worden de huidige 

ontwikkelingen, de samenwerking en de 

planning van bijvoorbeeld beleidsstukken 

besproken. 

Dit gaan we verbeteren

Voor beide raden geldt dat zij de communicatie 

en informatievoorziening vanuit locaties 

willen verbeteren. Dit maakt dat de centrale 

cliëntenraad (cdc en cdv) ook kan praten namens 

cliënten en verwanten. Het is daarom belangrijk 

om ook vanuit de locaties te horen wat er speelt 

en dit vervolgens te bespreken met de raad 

van bestuur en manager cliëntondersteuning. 

Andersom geldt dit ook, het is voor de cdc en 

cdv belangrijk de locaties te informeren over wat 

zij doen en hoe zij de belangen van cliënten en 

verwanten zoveel mogelijk behartigen. 

In 2022 gaan de cdc en cdv samen met de 

adviseur communicatie, kijken hoe het contact 

en de informatievoorziening over en weer verder 

verbeterd kan worden.

Zo doen we dat in de praktijk

Om alvast meer bekendheid te geven aan 

de cdc en cdv zijn er folders gemaakt. Hierin 

wordt beschreven wat de cdc en cdv doen, 

hoe zij samenwerken en op welke manier 

cliënten en verwanten de raden kunnen 

benaderen. 

Veiligheid en gezondheid
Ook veiligheid en gezondheid valt onder de 

kernwaarde respect. Respect voor jouw lichaam 

en dat van een ander. Met ons systeem voor 

het melden van incidenten leren we van iedere 

onveilige situatie of actie.

 

Vanaf 2021 zijn de meldingen die vallen onder 

de categorie suïcide nog beter inzichtelijk 

gemaakt door hier onderscheid te maken in vijf 

categorieën. 

Er zijn in 2021 veel minder meldingen geweest 

dan in 2020 (705). Waar deze afname in 

meldingen vandaan komt is nog onduidelijk. 

Dit gaat de Commissie ‘Melden van Incidenten’ 

(MIC) in 2022 onderzoeken. Een mogelijke 

verklaring kan zijn dat vanaf mei 2021 per 

incident en niet per cliënt gemeld wordt. Dit 

betekent dat als er meerdere cliënten bij een 

incident betrokken zijn geweest, dit één keer 

gemeld wordt. Vooral bij de categorie agressie/

grensoverschrijdend gedrag zijn vaak meerdere 

cliënten betrokken. Dit wordt nu maar één keer 

gemeld. We zien dat het aantal meldingen 

die vallen onder de categorie medicatie is 

verminderd. Medicheck, de app voor het digitaal 

aftekenen van medicatie, kan hier een positieve 

bijdrage aan hebben geleverd. Tot slot is binnen 

alle teams afgesproken dat meldingen die 

structureel voorkomen bij bepaalde cliënten in 

het ondersteuningsplan worden opgenomen. 

In het ondersteuningsplan worden maatregelen 

beschreven ter voorkoming van bijvoorbeeld 

grensoverschrijdend gedrag. Mocht er toch 

een incident voorkomen dan wordt hierover 

gerapporteerd in het ondersteuningsplan 

en niet in Triasweb (voor het melden van 

incidenten). Wanneer er ongewone incidenten 

plaatsvinden wordt dit wel gemeld in Triasweb. 

Deze richtlijn kan er ook voor gezorgd hebben 

dat het aantal meldingen is afgenomen. 

Dit doen we goed

Begin 2021 is besloten om MediCheck te 

Meldingen 2021 Totaal

Medicatie 137

Agressie/grensoverschrijdend gedrag 199

Verslikken 4

Vallen 73

Huiselijk geweld (vermoeden) 2

Kindermishandeling (vermoeden) 3

Seksueel misbruik (vermoeden) 0

Suïcide (dreiging/uiting) 22

Weglopen/vermissing(poging) 7

Verbranden 7

Prik-snij-spat incident 1

Stoten/knellen/botsen 6

Fysieke belasting 3

Inname schadelijke stoffen 5

Ongeval 2

Dwalen 3

Overig 47

Totaal 515

Meldingen 2021 - Suïcide Totaal

Uitingen van suïcidale gedachten 14

Dreiging met suïcide 6

Suïcidepoging 2

Suïcide 0

Melding met onjuiste categorie 0

Totaal 22

“ De cdc en cdv vormen samen de centrale 
clientenraad. Samenwerken lijkt in die 
zin vanzelfsprekend, maar dat werd 
toch niet helemaal als vanzelfsprekend 
ervaren. De cdc miste vooral het 
vertrouwen in hun kunnen. In 2021 
is er meer aandacht geweest voor de 
samenwerking. Daarmee werd het 
vertrouwen in elkaars kunnen versterkt. 
De leden van de cdc hebben laten zien 
dat zij het werk heel serieus nemen en 
goed in staat zijn een gedegen advies 
en/of instemming te geven aan de 
bestuurder.” 

Didy van Leeuwen, coach van de cdc 
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hebben 4 cliënten een beroep gedaan op de 

cliëntvertrouwenspersoon. Hierbij ging het 

onder andere over het hebben van vragen 

rond vrijwillig verblijf. Ook waren cliënten 

ontevreden over de manier van het inrichten 

van hun eigen leven. 

Dit gaan we verbeteren 

In 2021 is het jaarverslag van 2020 door een 

vertrouwenspersoon vanuit Stichting SIG 

toegelicht bij de cdc. Uit het jaarverslag bleek  

dat geen enkele cliënt van De Waerden 

contact heeft opgenomen. De cdc heeft daarom 

aangegeven dat er meer bekendheid gegeven 

moet worden aan de vertrouwenspersonen en 

dat de drempel om een vertrouwenspersoon 

in te schakelen moet worden verlaagd. 

Daarnaast vindt de cdc dat de verschillen 

tussen de vertrouwenspersonen, de 

cliëntvertrouwenspersonen in het kader van de 

Wet zorg en dwang en de klachtenfunctionaris 

niet voldoende duidelijk zijn.

Om die reden is in 2021 een begin gemaakt met 

het aanpassen van het beleid ‘klachtenregeling 

en vertrouwenspersonen’. Hierin is duidelijk het 

verschil toegelicht tussen de klachtenfunctionaris 

en de beide vertrouwenspersonen. Ook worden 

er folders opgesteld om meer bekendheid te 

geven aan de betreffende personen en rollen. 

Hierin zijn ook de contactgegevens te zien en 

deze komen ook op de website van De Waerden 

te staan. In 2022 wordt dit verder opgepakt en 

verspreid. 

Klachtenbehandeling
In 2021 zijn de klachtenfunctionarissen drie keer 

bij elkaar gekomen om de lopende zaken te 

bespreken. 

Er zijn in totaal 5 klachten ingediend, allemaal 

door cliënten van De Waerden, hier zaten geen 

verwanten tussen. Dit zijn er 5 minder dan in 

2020. 

Van de 5 klachten is er één niet ontvankelijk 

verklaard. Deze klachten zijn uiteindelijk naar 

tevredenheid afgehandeld.

implementeren en breder uit te rollen. Er 

is hiervoor een nauwe samenwerking met 

apotheken aangegaan. Ook heeft iedere 

locatie een iPad ontvangen waarop de app van 

MediCheck gebruikt kon worden. Dankzij het 

gebruik van MediCheck zijn medewerkers zich 

steeds bewuster van hun rol in het toedienen van 

medicatie aan cliënten. Waar voorheen het nog 

wel eens werd gedaan zonder dit te rapporteren 

is dit nu niet meer het geval. Dit zorgt er ook 

voor dat er wat betreft het toedienen van 

medicatie nauwkeuriger wordt gewerkt. 

Dit gaan we verbeteren

Naar aanleiding van gebeurtenissen waarbij 

iemand een hartinfarct kreeg heeft de cdc 

de vraag gesteld of alle locaties een AED tot 

hun beschikking hebben. De Waerden heeft 

dit geïnventariseerd en hieruit bleek dat op 8 

locaties een AED aanwezig is. Op deze locaties 

is sprake van groepen cliënten waarbij een 

verhoogd risico van hartfalen aanwezig is. In 

2021 is besloten om op alle locaties van  

De Waerden een AED beschikbaar te hebben. 

Dit is ofwel in eigen beheer of in samenwerking 

met bijvoorbeeld een buurthuis waar al een AED 

beschikbaar is. 

RI&E

Eind 2020 is door de adviseur veiligheid 

onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om het 

rapporteren van mogelijke risico’s op locaties 

(in het kader van de RI&E) te digitaliseren. 

Hierdoor kunnen medewerkers alles online 

bijhouden en worden daarmee meer betrokken 

bij het uitvoeren van de RI&E. Begin 2021 zijn 

er op verschillende locaties pilots uitgevoerd 

om te kijken welk systeem hiervoor het meest 

bruikbaar is (bijvoorbeeld in gebruikersgemak). 

Hiervoor zijn verschillende partijen 

geraadpleegd. Ook is bij collega-organisaties 

navraag gedaan welk systeem zij gebruiken en 

hoe zij dit ervaren. Ook is de ondernemingsraad 

betrokken geweest bij de inventarisatie. Hun 

input is meegenomen in de uiteindelijke 

beslissing. 

Uiteindelijk is besloten om de RI&E digitaal te 

laten uitvoeren met behulp van ZorgRie door 

het bedrijf KMO solutions. In januari 2022 zal 

er een kick off zijn. Hierna vindt de verdere 

implementatie plaats. 

Triasweb

In 2021 is door de MIC een aantal wijzigingen 

doorgevoerd of zijn aanvullende afspraken 

gemaakt:

•  Een incident moet binnen 24 uur worden 

gemeld (op die manier kunnen medewerkers 

beter over het incident rapporteren omdat zit 

nog vers in het geheugen zit). 

•  Een incident moet binnen 14 dagen worden 

afgehandeld (doordat de tweede afhandelaar 

is weggehaald moet deze doelstelling 

makkelijker behaald kunnen worden). 

•  Er wordt gemeld per incident en niet meer 

per cliënt.

•  Er worden posters opgesteld en gedeeld met 

daarin een specifiek onderwerp over het 

melden van incidenten. Bijvoorbeeld over hoe 

medewerkers een incident moeten melden 

of hoe er vervolgens verbeteracties kunnen 

worden opgesteld.

•  De categorie ‘Voeding’ is in 2021 uit de 

meldingslijst gehaald in verband met de 

wijziging in de voedingsrichtlijnen voor 

kleinschalige woonvormen. 

In 2022 gaat de MIC wederom kijken naar 

de meldcategorieën en of daar wijzigingen/

toevoegingen in kunnen worden gedaan. 

Daarnaast werkt De Waerden nog met een 

‘oude’ meldroute die inmiddels door Triasweb is 

geactualiseerd. Daarom wordt deze meldroute 

in 2022 geactualiseerd volgens de nieuwe 

standaarden vanuit Triasweb. Ook wordt 

gekeken hoe de MIC haar rol met betrekking 

tot het signaleren, adviseren en analyseren van 

meldingen nog concreter vorm kan geven. Hier 

is een adviseur van Triaspect bij betrokken. 

Vertrouwenspersonen
In 2021 heeft 1 cliënt van De Waerden contact 

opgenomen met de vertrouwenspersonen van 

De Waerden bij Stichting SIG. Uiteindelijk is er 

geen gesprek geweest omdat de cliënt zelf een 

oplossing had gevonden en verder contact niet 

nodig vond. 

In het kader van de Wet zorg en dwang 
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PLEZIER is onze derde kernwaarde. Een 

belangrijke waarde voor een gelukkig leven. 

We denken hierbij aan de woorden blij, 

vitaliteit, balans, twinkelende ogen, energie, 

contact, welkom, humor en jezelf kunnen zijn. 

Medewerkers van De Waerden werken 

samen met cliënten actief aan een gezonde 

levensstijl, aan een fijne werkplek in de 

maatschappij en aan een betrokken netwerk, 

zodat cliënten zo veel mogelijk plezier in hun 

leven ervaren.

Zo doen we dat in de praktijk 

Op dagcentrum Jan Willem is met grote 

belangstelling de nieuwe belevenistafel 

geïntroduceerd. De cliënten en 

medewerkers komen op een speelse 

manier met elkaar in contact. De spellen 

maken geluidjes, hebben kleuren en de 

cliënten bepalen zelf wat er gebeurt. 

Daarnaast kunnen cliënten zich met 

deze belevenistafel verder groeien en 

ontwikkelen. 

Maar vooral samen spelen! 

Vrije tijd 

Cliënten moeten, net als ieder ander, voldoende 

mogelijkheden hebben om in hun vrije tijd 

dingen te ondernemen. Een manier om 

erachter te komen hoe cliënten dit ervaren 

is het cliënttevredenheidsonderzoek. Uit dit 

onderzoek blijkt dat een ruime meerderheid 

van de cliënten, (bijna 70%) die de vragenlijst 

had ingevuld, genoeg dingen te doen hebben 

in hun vrije tijd. Op de vraag of cliënten leuke 

dingen doen antwoordt 60% dat er leuke 

dingen worden gedaan. 24% van de cliënten 

geeft aan dat er geen leuke dingen worden 

gedaan, hierbij is het percentage dat dit 

aangeeft veel hoger bij cliënten die bij  

De Waerden wonen dan cliënten die 

dagbesteding volgen. 

Een belangrijke oorzaak van het feit dat er 

minder leuke dingen gedaan worden is corona. 

Ook wordt gezegd dat cliënten niet altijd zin 

hebben om wat leuks met elkaar te gaan doen 

of daar minder gelegenheid voor hebben 

omdat iedereen op zichzelf woont. 

Dit gaan we verbeteren

Wij hopen dat er komend jaar weer leuke 

dingen ondernomen kunnen worden. Daarnaast 

vinden wij het belangrijk om, ook vanuit 

Triple-C, te kijken naar de behoeften van een 

cliënt. Waar liggen zijn of haar behoeften als 

het gaat om het ondernemen van activiteiten 

en hoe kunnen wij als De Waerden cliënten 

daarin zoveel mogelijk tegemoet komen? 

Daarbij kijken we ook naar wat verwanten en/of 

vrijwilligers kunnen betekenen. Als het gaat om 

de inzet van vrijwilligers dan is dit door corona 

minder geweest. Voor 2022 gaan wij kijken hoe 

deze groep optimaal kan worden ingezet en 

welke begeleiding daarvoor nodig is. 

Plezier

“  Voor corona gingen we 
met de groep wat leuks 
doen en nu helemaal niet 
meer. Dat mis ik wel heel 
erg! Ik zou willen dat het 
weer normaal wordt!” 
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Gezonde levensstijl en 
vitaliteit 
Er is in 2021 minder aandacht geweest voor de 

gezonde levensstijl en vitaliteit. Dit heeft mede 

te maken met de maatregelen die zijn genomen 

door corona. Gelukkig zijn op locaties voldoende 

voorbeelden van cliënten die gezond en vitaal 

bezig zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan sporten, 

wandelen in duinen en bossen en samen koken. 

Zo doen we dat in de praktijk 

Vanuit de locatie: Regioplein

Op locatie Regioplein in Schagen wordt op 

maandagavond yoga gegeven. Zo blijven 

cliënten lenig en worden ze er ontspannen van. 

Dagbesteding 
De dagbesteding bij De Waerden is vanuit een 

bepaalde visie ingericht, namelijk dat cliënten 

door medewerkers worden ondersteund bij 

een betekenisvolle daginvulling. Passend bij 

de vraag, behoefte en het tempo van de cliënt. 

Daarnaast wordt binnen de dagbesteding 

gewerkt volgens Triple-C vanuit de gedachte 

dat cliënten zoveel mogelijk het dagelijks leven 

ervaren, met alles wat daarbij hoort. Bij  

De Waerden is dat een plek waar cliënten zich 

thuis voelen, met ondersteuning door mensen 

waarop gebouwd kan worden. 

In 2021 hebben wij geprobeerd zoveel mogelijk 

de dagbestedingslocaties open te houden. Dit 

is uiteindelijk, met de nodige maatregelen, ook 

gelukt. 

Zo doen we dat in de praktijk 

Een begeleider gaat elke vrijdag met een 

groep cliënten naar de Schoorlse Duinen 

om te werken voor Staatsbosbeheer. Zij 

helpen de boswachter met werkzaamheden 

als snoeien of dingen repareren die 

bijvoorbeeld door een storm kapot zijn 

gegaan. 

Cliënten zijn trots op het werk wat zij doen, 

bijvoorbeeld als de hei uitloopt nadat ze 

loofhout hebben gesnoeid. Dat vind ik mooi 

om te zien. Zowel cliënten als ikzelf leren 

veel over de natuur. Mierenhopen, vlinders 

en plantjes, als er vragen zijn dan wordt er 

gezocht naar antwoorden, soms met behulp 

van de boswachter.

In mei 2021 is gestart met de bouw van een 

nieuwe dagbestedingslocatie aan de G. 

Rietveldweg. Op dezelfde plek waar voorheen 

het centraal bureau gehuisvest was. Op deze 

dagbestedingslocatie komen verschillende 

dagbestedingsgroepen samen, namelijk TTC, 

Zeep en Kantoor en Koken. Het voordeel 

hiervan is dat cliënten ook bij de andere 

dagbestedingsgroepen kunnen kijken en 

ervaringen kunnen opdoen. Daarnaast kunnen 

begeleiders makkelijk met elkaar samenwerken 

en eventueel elkaars werk overnemen.

Zo doen we dat in de praktijk

Cliënten zijn betrokken geweest bij de sloop 

en verbouw van de nieuwe locatie op de  

G. Rietveldweg. 

Er is een filmpje gemaakt van de cliënten die 

hebben geholpen bij de sloop. Op die manier 

konden andere cliënten ook meekijken. 

Een betrokken netwerk
In het cliënttevredenheidsonderzoek worden 

vragen gesteld over het eigen netwerk en het 

contact dat cliënten hebben met vrienden en 

familie. Over het algemeen ervaren cliënten 

dat zij voldoende contact hebben met vrienden 

en familie. Wanneer dit niet het geval is ligt 

de oorzaak vaak bij het feit dat familie en 

vrienden te ver weg wonen of vanwege de 

coronamaatregelen. Als er wordt doorgevraagd 

naar het verminderd contact met familie en 

vrienden blijkt later dat cliënten vaak toch wel 

nauw contact hebben met familie en vrienden. 

“ Ik zou wel wat meer 
contact willen met mijn 
familie en vrienden.” 

“ Met familie en buren 
en collega’s heb ik 
veel contact.” 
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Onder ONTWIKKELINGSGERICHT verstaan 

we nieuwe dingen leren en verdiepen, door 

zowel onze medewerkers als onze cliënten. 

De Triple-C methodiek biedt hiervoor ons 

uitgangspunt en kader. Cliënten krijgen 

vertrouwen om meer zelf te doen door spelend 

te leren en het biedt medewerkers handvatten 

om cliënten te begeleiden in het behalen van 

hun doelen. 

Ouder worden bij  
De Waerden
In het vorige rapport hebben wij genoemd dat 

onze cliënten steeds ouder worden. Dit heeft 

als gevolg dat de ondersteuning die deze groep 

cliënten krijgt verandert of complexer wordt. 

Hierdoor moeten wij als organisatie kijken 

naar de kwaliteit van de ondersteuning door 

medewerkers. Maar ook naar onze huidige 

locaties en of die nog voldoet aan de behoefte 

van deze groep cliënten. 

In 2021 is onderzoek over wat op de korte en 

langere termijn moet worden gerealiseerd 

voor de ouder wordende cliënt. Hierbij is 

aandacht geweest voor financiën, huisvesting, 

samenwerking met derden en het gebruik 

van Beeldzorg. Uit dit onderzoek is duidelijk 

geworden dat De Waerden een woonvorm aan 

kan bieden voor cliënten die ouder worden. 

In 2022 worden deze ontwikkelingen verder 

opgepakt. Dit houdt onder andere in dat 

medewerkers van De Waerden collega-

organisaties bezoeken met een soortgelijke 

ouder wordende doelgroep. Verder wordt op 

het gebied van huisvesting gekeken welke 

mogelijkheden er zijn als het gaat om nieuwe 

locaties. Maar ook naar mogelijkheden voor 

cliënten om door te stromen naar een andere 

locatie. Tot slot wordt ook gekeken naar wat 

dit vraagt van medewerkers als het gaat om 

ondersteuning aan de ouder wordende cliënt, 

in relatie tot de competenties die gevraagd 

worden in Triple-C. 

Eigen regie 
Bij De Waerden zijn 5 cliënten als 

ervaringsdeskundigen actief. Daarnaast 

staan er nog cliënten op de wachtlijst om 

ervaringsdeskundigen te worden. Bij De 

Waerden hebben ervaringsdeskundigen 

verschillende rollen. Zo nemen zij deel in de cdc, 

geven zij ‘Naar de top-trainingen’ en worden 

zij gevraagd om thema’s toe te lichten over 

bijvoorbeeld eenzaamheid.

Dit doen we goed

In 2021 hebben totaal 20 cliënten de Naar de 

top-trainingen gevolgd en afgerond. Daarnaast 

zijn er folders gemaakt over de inzet van cliënten 

als ervaringsdeskundigen en over het volgen van 

de trainingen Sterk naar de top, Stoer naar de 

top en Stevig naar de top. 

Dit gaan we verbeteren

Waar ervaringsdeskundigen precies 

allemaal voor kunnen worden ingezet is nog 

Ontwikkelingsgericht
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onduidelijk. Hier moet een visie over worden 

opgesteld met daarin kaders over de inzet van 

ervaringsdeskundigen. 

Daarnaast vinden er verschillende gesprekken 

met gemeenten plaats om de inzet van 

ervaringsdeskundigen en het volgen van de 

trainingen onder dagbesteding te laten vallen. 

Dit gebeurt al, alleen hebben deze cliënten niet 

altijd een indicatie voor dagbesteding of is er een 

verhoging nodig van de huidige indicatie voor 

dagbesteding. In 2022 zullen deze punten verder 

worden opgepakt.

Zorgtechnologie
Zorgtechnologie wordt steeds belangrijker, ook 

in de gehandicaptenzorg. Dit is ook te lezen in 

de toekomstvisie van de VGN. Technologie helpt 

mensen met een (verstandelijke) beperking hun 

leven betekenisvol en zo zelfstandig mogelijk 

te leiden. De Waerden heeft de ambitie om 

die technologie steeds meer te gaan inzetten 

op zowel wonen, leven, leren, werken, taal en 

gezondheid.

Dit doen we goed

De Waerden zet op verschillende manieren 

technologie in voor de cliënten. We kijken 

hierbij naar wat de behoefte en wensen zijn 

van een cliënt. Zo leveren wij in eerste instantie 

maatwerk waarbij daarna gekeken wordt óf en 

op welke manier dit breder ingezet kan worden. 

Zo is bijvoorbeeld voor onze cliënten met 

diabetes in 2021 gebruik gemaakt van ‘Freestyle 

Libre’ om de bloedglucosewaarde te meten. 

Freestyle Libre maakt gebruikt van een sensor op 

de arm en een app op de telefoon, zodat cliënten 

zelf hun huidige bloedglucosewaarde kunnen 

meten. Daarnaast is gekeken naar persoonlijke 

alarmeringssystemen voor cliënten die dwalen 

en/of daardoor vallen. 

Dit gaan we verbeteren 

Bij De Waerden kan op twee manieren 

gebruik worden gemaakt van Beeldzorg. 

Namelijk Beeldzorg als dienstverlening, via de 

beeldzorgcentrale. En Beeldzorg als middel, dus 

voor medewerkers om geplande afspraken met 

cliënten vorm te geven. Bijvoorbeeld als middel 

om reistijd te beperken waardoor er meer tijd 

overblijft voor de daadwerkelijke begeleiding 

van cliënten. 

Wij merken dat het gebruik van Beeldzorg door 

cliënten en medewerkers wisselend is. Hierdoor 

wordt Beeldzorg niet altijd optimaal ingezet. 

Wat hiervan precies de reden is wordt nader 

onderzocht. Naar aanleiding van dit onderzoek 

zullen eventuele vervolgstappen worden 

genomen. 

Zo doen we het in de praktijk

De cdc heeft VR-brillen getest. Het doel van 

deze VR-brillen is om óf cliënten meer te 

laten bewegen óf juist meer rust te geven 

als zij teveel prikkels ervaren. 

De bevindingen van de cdc zijn 

meegenomen in de pilot die begin 2022 

wordt opgepakt. In deze pilot gaan twee 

locaties de VR-brillen testen en gebruiken. 

Wet zorg en dwang 
Om te voldoen aan de basisvoorwaarden 

binnen de Wet zorg en dwang is besloten om 

in 2020 een stuurgroep op te zetten met daarin 

teammanagers, gedragskundigen, adviseurs en 

de manager cliëntondersteuning. Vanuit de visie 

van De Waerden hebben wij in 2021 besloten 

om vooralsnog geen locaties te registreren 

waar mogelijk sprake kan zijn van onvrijwillige 

zorg. Voorafgaand aan dit besluit is deze visie 

getoetst bij een Wzd-functionaris en een AVG-

arts. 

De visie van De Waerden gaat over: ‘Iedere cliënt 

krijgt vrijwillige zorg, tenzij!’ 

Dit doen we goed

Ondanks dat De Waerden niet op voorhand 

locaties gaat registreren is er wel veel aandacht 

geweest voor het thema onvrijwillige zorg in 

het kader van de Wet zorg en dwang. Zo is 

er op alle locaties een training geweest om 

medewerkers bewust te maken van het verschil 

tussen onvrijwillige en vrijwillige zorg. Daarnaast 

zijn leden van de stuurgroep aangesloten 

bij verschillende overleggen als het gaat om 

beleidsvorming en het bespreken van casussen 

binnen de Wet zorg en dwang. Tot slot is de 

samenwerking met de vertrouwenspersonen 

van cliënten vanuit De Zorgstem verder 

vormgegeven. De cdc heeft hier ook 

verschillende keren over mee gepraat.

Dit gaan we verbeteren

Er is een begin gemaakt met het inventariseren 

van de huisregels op locaties van De Waerden. 

Deze huisregels worden getoetst aan de Wet 

zorg en dwang en, waar nodig, aangepast. De 

huisregels zullen worden besproken op het 

huiskameroverleg. Verder zullen medewerkers 

blijvend geïnformeerd worden over het verschil 

tussen vrijwillige en onvrijwillige zorg, zodat zij 

zich hier bewust van zijn. En in het ontwikkelen 

van vaardigheden om (mogelijk) onvrijwillige 

zorg om te buigen naar vrijwillige zorg. Tot slot 

worden zowel vertegenwoordigers als cliënten 

en medewerkers bijgepraat en geïnformeerd over 

de rol van een mentor, curator en bewindvoerder 

binnen en buiten de Wet zorg en dwang.

Ontwikkelingen bij De Waerden 

Naast het kijken naar nieuwe ontwikkelingen en 

mogelijkheden vinden wij het ook belangrijk om 

continu te evalueren. Hieronder worden enkele 

ontwikkelingen/evaluatiemomenten genoemd 

die zich in 2021 hebben voorgedaan bij  

De Waerden. 

Locaties Zesstedenweg en Nes

Op deze locaties worden cliënten (jongeren) 

begeleid met een stoornis in het autistisch 

spectrum. Deze ondersteuning is destijds 

opgezet vanuit de overtuiging dat de manier 

waarop De Waerden de ondersteuning 

vanuit Triple-C biedt passend is bij de vraag 

en behoefte van deze doelgroep. Met de tijd 

is de visie waarop deze groep moet worden 

ondersteund veranderd. Mede hierdoor werd 

De Waerden geconfronteerd met langdurig lege 

plaatsen en financiële tekorten tot gevolg. 

Om die reden is in 2021 besloten tot afbouw 

van deze twee locaties. De cliënten en een deel 

van de medewerkers, zijn per 3 januari 2022 

overgenomen door de Heeren van Zorg. 

Evaluatie Corona 

De raad van bestuur heeft samen met de 

contactpersonen van de ondernemingsraad 

en de adviseur communicatie de afgelopen 

coronaperiode geëvalueerd. Over het algemeen 

was iedereen positief over hoe De Waerden

 in deze periode gehandeld heeft. Medewerkers 

vonden dat er heldere en duidelijke informatie 

is gegeven. Ze voelden zich betrokken bij 

De Waerden en vonden het fijn dat er korte 

lijntjes waren binnen de organisatie. Enkele 

verbeterpunten waren er ook, bijvoorbeeld als 

het gaat om de vertaling van de maatregelen 

voor de verschillende locaties bij De Waerden. 

Ook werd er aandacht gevraagd voor 

de verandering van fysieke naar digitale 

begeleiding. Dit vraagt meer van medewerkers 

dan van tevoren was gedacht. Een training 

of cursus kan helpen om cliënten zo goed 

mogelijk digitaal te ondersteunen. Deze tips 

en verbeterpunten worden in 2022 verder 

opgepakt. 

36 37 De Waerden – Kwaliteitsrapport 2021



Professioneel

Het gedrag van onze medewerkers is essentieel 

voor de wijze waarop de cliënten en de 

mensen in hun omgeving onze ondersteuning 

ervaren. Onder PROFESSIONEEL verstaan 

we dat medewerkers methodisch werken, 

bronnen gebruiken en evalueren. Zij zijn 

handelingsbekwaam, dienstverlenend, nemen 

verantwoordelijkheid en zijn vooral betrouwbaar. 

Uittreding Carante Groep 

Eind 2020 hebben wij besloten om uit Carante 

Groep te treden. Met een opzegtermijn van een 

jaar zal De Waerden daarom per 1 januari 2022 

geen onderdeel zijn van Carante Groep. Ter 

voorbereiding op de uittreding is 2021 gebruikt om 

de verschillende IT-processen die vanuit Carante 

Groep ondersteund worden in kaart te brengen. 

Dit betekende bijvoorbeeld dat er alternatieven 

nodig zijn voor ons personeelssysteem (met 

daarin onder andere verzuim, roostersysteem 

en salarisadministratie). Maar bijvoorbeeld ook 

voor de financiën en ons e-learning platform. Een 

onderdeel van de uittreding uit Carante Groep 

is de overgang van Microsoft naar Google. Door 

deze overgang heeft iedere medewerker van De 

Waerden een eigen zakelijke mobiele telefoon 

ontvangen met daarin alle noodzakelijke apps 

waarmee ze onder andere het ECD kunnen 

raadplegen, beleidsstukken kunnen inzien, roosters 

kunnen bekijken en nieuwsberichten kunnen lezen. 

Ook zijn applicaties zoals Medicheck, Triasweb en 

het cliëntgeldenportaal overgezet naar Google. 

Hiermee is alles vanuit één account in te zien en te 

gebruiken. Op die manier hoeven medewerkers 

niet steeds in te loggen en is alle informatie overal 

bereikbaar.  

Bij de overgang is veel begeleiding geboden door 

team Wijswaerd. Dit is een team van studenten

(veelal familie van medewerkers die bij 

De Waerden werken) dat bereikbaar is voor 

vragen. Zij hebben in 2021 medewerkers geholpen 

met installeren en in gebruik nemen van de 

systemen, ook in de avonden en weekenden. De 

inzet van Wijswaerd is heel positief ervaren.

ECD

Omdat het huidige Plancare ook per 1 januari 

2022 ophoud te bestaan is 2021 gebruikt voor 

het zoeken naar en inrichten van een nieuw ECD. 

Uiteindelijk is gekozen voor het systeem Fierit van 

Tenzinger en is er samen met de grondleggers 

van de Triple-C (vanuit ASVZ) gekeken hoe de 

methodiek zo goed mogelijk geïmplementeerd 

kan worden in het nieuwe ECD.

Dit gaan we verbeteren

Er zijn in 2021 al grote stappen gezet als het 

gaat om de inrichting van het nieuwe ECD en 

de implementatie van Triple-C. Komend jaar 

zal gebruikt worden om inhoudelijk naar de 

ondersteuningsplannen in het nieuwe ECD te 

kijken en te kijken in hoeverre dit aansluit bij 

Triple-C. Hier zijn onder andere gedragskundigen, 

teammanagers en collega-organisatie ASVZ bij 

betrokken. 

Medewerkersonderzoek
De bedoeling was om in het najaar van 2021 het 

medewerkersonderzoek uit te voeren. In het 

vervolg op het medewerkersonderzoek dat in het 

najaar van 2020 door Effectory is uitgevoerd. 
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Door onder andere de uittreding uit Carante 

Groep en de overgang naar de nieuwe IT-

systemen, evenals de ontwikkelingen met 

betrekking tot corona is uiteindelijk besloten 

om het onderzoek te verplaatsen naar 2022. Het 

onderzoek dat in 2022 wordt uitgevoerd zal ook 

als nulmeting gebruikt worden. 

Gezonde teams
Het verzuimcijfer is in 2021 fors gestegen ten 

opzichte van 2020 en 2019. Dit had onder andere 

te maken met corona. Deze stijging is ook wat 

landelijk te zien is binnen de gehandicaptenzorg. 

Daarnaast is uit het jaarverslag van de 

Arbodienst te zien dat de mismatch tussen de 

medewerker en zijn of haar werkomgeving een 

deel van het verzuim veroorzaakt. 

Dit doen we goed

Bij De Waerden zijn de teammanagers 

verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding 

van hun teams. Om de teammanagers 

hierin te ondersteunen worden er periodiek 

kwartaalgesprekken gevoerd. Tijdens deze 

kwartaalgesprekken worden naast het verzuim 

ook werkdrukbeleving en de samenwerking met 

de Arbodienst besproken. 

Daarnaast zijn er op het gebied van 

individuele ontwikkeling van medewerkers 

ook stappen gezet. Zo kunnen medewerkers 

de doorstroommogelijkheden zien in het 

instroomportaal, wordt de werkdrukbeleving 

besproken in functioneringsgesprekken, zijn 

praktijkcoaches* optimaal ingezet evenals 

medewerkers uit de Flexpool. 

* Zij helpen teams (of medewerkers) bij het toepassen 

van de Triple-C methodiek in de dagelijkse 

werkzaamheden. 

Dit gaan we verbeteren

Het blijkt dat er niet altijd voldoende aandacht is 

voor de kennis en kunde van medewerkers passend 

bij de doelgroep of locatie waar medewerkers 

werkzaam zijn. En dat er wellicht niet altijd 

voldoende aandacht is voor de verschillende 

levensfases van medewerkers in relatie tot 

draagkracht en draaglast. Daarom gaan wij 

hier in 2022 nog meer aandacht aan besteden, 

bijvoorbeeld door in te zetten op coaching, gezond 

en veilig werken en goede begeleiding van 

medewerkers die intern een stap willen maken.

Interne audit en 
teamreflecties
De interne audits en teamreflecties zijn 

belangrijke onderdelen van de kwaliteitscyclus. 

Bij interne audits ligt de focus op de acties 

naar het resultaat: hebben onze acties geleid 

tot het resultaat wat wij wilden bereiken? Bij 

teamreflecties ligt de focus op de wijze waarop 

de resultaten al dan niet zijn behaald. Wat waren 

de succesfactoren en wat waren de blokkades?

Interne audit

De interne audit is in 2021 bij 6 locaties uitgevoerd. 

In het hoofdstuk ‘Kwaliteit’ hebben wij uitgelegd 

hoe wij de interne audits hebben opgezet. 

De interne audits zijn voornamelijk op 

de speerpunten Passende indicatie en 

ondersteuningsplan, Gezonde teams en Missie, 

visie, kernwaarden, merkbelofte en Triple-C 

uitgevoerd. De belangrijkste punten die hierin 

naar voren zijn gekomen zijn:

•   Het bijhouden van de indicaties en 

ondersteuningsplannen. Di blijft een 

aandachtspunt. Wat goed werkt, is om een 

persoonlijk begeleider een dagdeel per 

week vrij te maken om zich hiermee bezig 

te houden (speerpunt Passende indicatie en 

ondersteuningsplan). 

•   Om teams gezond te houden is voldoende 

stabiliteit nodig. Dit geldt voor zowel de 

medewerkers als voor de begeleiding van 

de cliënten vanuit Triple-C. Daarnaast helpt 

het ook om bijvoorbeeld op maat trainingen 

aan te bieden als het gaat om agressie en 

weerbaarheid (speerpunt Gezonde Teams). 

•   Inzetten van praktijkcoaches om medewerkers 

en teams te helpen bij het implementeren 

van Triple-C in de dagelijkse werkzaamheden 

helpt. Het blijft hierbij belangrijk dat teams 

een basis hebben waarna vervolgens meer 

bewustwording kan worden gecreëerd en er 

voldoende tijd en ruimte is voor herhaling. 

Teamreflecties 

Voor ieder team vindt er een zogeheten 

‘driegesprek’ plaats met de manager 

cliëntondersteuning, een gedragskundige 

en de teammanager. Hierin worden de 

ontwikkelingen binnen teams besproken en 

gekeken welke eventuele vervolgstappen er 

voor een team nodig zijn. Op basis van de 

gesprekken zijn de teams waar het gaat om 

Triple-C en teamvolwassenheid ingedeeld in: 

Beginner, Basis op orde, Gevorderd of Expert. 

Daarnaast wordt de voortgang wat betreft de 

speerpunten besproken.

Dit doen we goed 

Naar aanleiding van de uitkomsten van 

de driegesprekken zijn individuele team-

ontwikkelplannen opgesteld om teams op basis 

van Triple-C en teamvolwassenheid verder te 

ontwikkelen. Hierin worden vervolgstappen 

geformuleerd en hier wordt ook de frequentie 

van de driegesprekken op afgestemd. Daarnaast 

is dit overleg gebaseerd op de driehoek vanuit 

Triple-C als het gaat om relatie- en competentie-

opbouw door medewerkers. Binnen elke 

driehoek/driegesprek vindt afstemming plaats 

door middel van een dialoog die gericht is op de 

ondersteuning aan cliënten. 

Dit gaan we verbeteren

Op basis van de driegesprekken is 

geïnventariseerd waar locaties staan als 

het gaat om de inrichting van de lokale 

medezeggenschap. Naar aanleiding daarvan 

zijn er vervolgstappen geformuleerd om 

de medezeggenschap op lokaal niveau te 

verbeteren en meer vorm te geven. En om 

de communicatie van lokale naar centrale 

medezeggenschap te verbeteren. 

Organisatieontwikkeling 
Na een periode waarin de ‘basis op orde’ is 

gebracht is het belangrijk om het proces van 

ontwikkelen en verbeteren structureel in gang 

te zetten. Daarbij richten we ons op de interne 

organisatie door te blijven werken aan zowel 

de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening 

aan de huidige cliënten, als ook op toekomstige 

cliënten. Kwaliteit draagt ook bij aan de 

versterking van de regionale positie van  

De Waerden. Dit is nodig omdat De Waerden nu 

regionaal nog te weinig bekend is, onder andere 

wat betreft naam, doelgroep en de kenmerken 

waarmee wij ons onderscheiden van andere 

zorgaanbieders. 

De organisatieontwikkeling 2021 – 2026 richt 

zich binnen cliëntondersteuning op 2 pijlers:

1. Werken aan kwaliteit

2. Versterken regionale positie

Als derde aandachtsgebied is het 

implementeren en borgen van de resultaten 

opgenomen. Dat geldt zowel voor de reeds 

behaalde, als de nog te realiseren resultaten.

De drie pijlers worden uitgewerkt in 

werkgroepen. Hierin is Triple-C, naast de visie, 

missie, kernwaarden en merkbelofte een kader 

waarbinnen de uitwerking vorm krijgt. In 2022 

wordt hier verder vervolg aan gegeven. 

Collegiaal Opvangteam (COT)
In 2021 is 6 keer een beroep gedaan op het 

Collegiaal Opvang Team (COT) naar aanleiding 

van incidenten. Dit resulteerde in twaalf 

gesprekken met de betrokken collega’s. 

Dit doen we goed

Vanuit HR is de coördinatie van het COT 

weer opgepakt. Daarnaast heeft de manager 

cliëntondersteuning het belang van het COT bij 

teammanagers onder de aandacht gebracht. Dit 

heeft ertoe geleid dat er dit jaar meer meldingen 

zijn geweest ten opzichte van voorgaande jaren. 

Dit gaan we verbeteren 

Het is niet altijd duidelijk dat leden van het 

COT collega’s zijn en op welke manier zij van 

betekenis kunnen zijn voor andere collega’s. Het 

zou goed zijn om duidelijk te communiceren 

over wat er van het COT verwacht kan worden en 

ook hoe de leden van het COT zich verhouden tot 

bijvoorbeeld een bedrijfsmaatschappelijk werker, 

vertrouwenspersoon en een vakbondsconsulent. 

Daarom zal hier in 2022 aandacht aan worden 

besteed.  “ Toen ik hoorde over de interne audits zag ik hierin 
gelijk een kans om meer over De Waerden te 
weten te komen. Ik ben erg benieuwd hoe mijn 
collega’s van de andere locaties werken. Door met 
hen in gesprek te gaan kan ik veel van hen leren.” 
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Verkregen inzichten in 2021
Door met elkaar te ontwikkelen en te 

vernieuwen, zoals bijvoorbeeld met de 

verschillende IT-processen, versterken we 

het onderlinge begrip. Door de goede 

samenwerking tussen cliëntondersteuning en 

service & advies is er in 2021 veel gerealiseerd.

Medewerkers die cliënten ondersteunen hebben 

te maken met dagelijkse onvoorspelbaarheden. 

De praktische begeleiding van cliënten, 

inclusief de contacten met zijn/haar netwerk 

en/of andere hulpverleners, vraagt veel tijd. 

Soms gaat alle werktijd hier aan op. Onderling 

begrip helpt in het bewustzijn van de dagelijkse 

onvoorspelbaarheden en de gevolgen hiervan 

op bijvoorbeeld de registratie en schriftelijke 

organisatie. 

In dit rapport staan verbeterpunten gemeld, 

die in 2022 zullen worden uitgewerkt. Met de 

verbeterpunten houden we onze organisatie 

in balans volgens het vierkant dat we bij iedere 

ontwikkeling als uitgangspunt nemen. Vanuit 

deze basis gaan we ons volledig focussen op de 

kwaliteit van de ondersteuning aan cliënten. 

De verbeterpunten uit de reflecties, audits, 

onderzoeken en enquêtes zijn onder andere 

besproken op de beleidsdag en verwerkt in de 

notitie over de lange termijn visie van  

De Waerden. Op de beleidsdag in het voorjaar 

2022 worden deze punten geordend en 

geprioriteerd. Ook trends, veranderingen 

in wet- en regelgeving en maatschappelijke 

ontwikkelingen worden dan besproken en 

meegenomen. 

Risicoanalyse 2022

Voor 2022 zien we een aantal risico’s op het 

gebied van kwaliteit, zowel op korte als lange 

termijn:

•  Door het hoge verzuim en de toenemende 

complexiteit van de zorgvraag van cliënten 

zal de werkdruk steeds verder stijgen. 

Belangrijk is om dit goed te monitoren en 

waar nodig actie op te ondernemen (waar 

dat nu nog niet wordt gedaan).  

•  De huisvesting van De Waerden is 

onvoldoende toegerust op de wensen en 

behoeften van onze (toekomstige) cliënten, 

bijvoorbeeld voor de ouder wordende cliënt. 

•  Het proces van indicatiestelling en 

daarmee het op orde houden van de 

ondersteuningsplannen moet geborgd zijn 

binnen de werkwijze van medewerkers. 

•  Leegstand van woningen en 

dagbestedingsplekken door een terugloop 

van cliënten, het niet binnen een redelijke 

termijn kunnen plaatsen van cliënten die 

op een wachtlijst staan en cliënten die door 

complexiteit of ouder worden niet meer 

bij De Waerden kunnen blijven maar ook 

Koers

(Toekomstige)
Cliënten 

Stakeholders  
(Verwanten, gemeenten, 

CIZ, vrijwilligers)

Medewerkers

€

Verbeterpunten en prioritering
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nergens anders geplaatst kunnen worden. Dit 

kan zorgen voor hogere werkdruk, dalende 

kwaliteit van de ondersteuning en grotere 

kans op incidenten. 

Speerpunten 2021-2022 

Over het algemeen is geconstateerd dat het 

werken met speerpunten voor alle medewerkers 

helderheid geeft en betrokkenheid creëert. Uit 

de beleidsdag is naar voren gekomen dat enkele 

speerpunten op organisatieniveau zijn afgerond 

en gerealiseerd maar dat hier vanuit de teams 

nog steeds mee kan worden gewerkt. Omdat de 

speerpunten niet voor één jaar maar voor twee 

jaar zijn geformuleerd wordt in het najaar van 

2022 bepaald welke speerpunten er bij komen 

en welke komen te vervallen. Voor 2021 en 2022 

zijn de speerpunten blijven staan:

 1. Passende indicatie en ondersteuningsplan 

 2. Gezonde Teams 

 3. Wet zorg en dwang

 4. De ouder wordende cliënt 

 5. Het nieuwe ECD*

 6.  Missie, visie, kernwaarden en merkbelofte, 

op basis van de Triple-C methodiek*

 7. In- door- en uitstroom cliënten 

* Deze worden op teamniveau voortgezet, op 

organisatieniveau zijn deze speerpunten grotendeels 

gerealiseerd of ondergebracht in een ander project. 

Reflecties, cdc, cdv en or 
In 2021 is er een externe visitatie geweest. 

Mede aan de hand van hun input hebben wij dit 

Kwaliteitsrapport vormgegeven.

 

De cdc, de cdv en de or worden elk jaar gevraagd 

om te reflecteren op het kwaliteitsrapport. De 

verslagen van deze reflecties staan in het laatste 

deel van dit rapport.
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kwartaal een overleg plaats met de cdc, cdv en 

De Waerden om inhoudelijke onderwerpen en 

de samenwerking te bespreken.

  Ook in 2022 geeft de cdc aan welke 

onderwerpen zij intensiever met de cdv wil 

bespreken. 

 

Kernwaarde Plezier 

Bij de kernwaarde plezier wordt opgemerkt: 

•  De Waerden hoopt dat nu corona steeds 

minder wordt de clienten meer activiteiten 

kunnen ondernemen, leuke dingen kunnen 

doen en steeds vaker vrienden en familie 

kunnen bezoeken. 

•  De cliënten zijn veelal afhankelijk van 

hun begeleiders voor het verkrijgen van 

informatie. 

De cdc hoopt dat hier komend jaar aandacht 

voor is. 

Kernwaarde Ontwikkelingsgericht

Als het gaat om ontwikkelingsgericht heeft de 

CDC vooral de ervaringsdeskundige voor ogen.

•  De Waerden gaat verder uitzoeken waar 

cliënten als ervaringsdeskundigen nog meer 

voor kunnen worden ingezet. De cdc ziet 

graag dat, naast de trainingen voor en door 

de ervaringsdeskundigen, De Waerden ook 

de mogelijkheid biedt aan cliënten om zich 

te ontwikkelen door scholingsmogelijkheden 

aan te bieden. Scholing op maat, waarbij de 

mogelijkheden en talenten van de cliënten 

centraal staan.

Thema Professioneel

De begeleiders van De Waerden zijn opgeleid om 

goede zorg te bieden. 

•  Helaas zijn er veel begeleiders in 2021 ziek 

geworden waardoor er meer wisselingen zijn 

geweest dan andere jaren. Er is meer gebruik 

gemaakt van uitzendkrachten. Daardoor 

hebben de cliënten vaker “vreemde gezichten” 

gezien. 

De centrale deelraad cliënten (cdc) heeft 

gereflecteerd op de cliëntversie van het 

Kwaliteitsrapport over 2021. 

De insteek van de reflectie was het bespreken 

van de kernwaarden en het bespreken van “wat 

gaat goed en wat kan beter?” 

De reflectie van de cdc is toegespitst op de 

kernwaarden van De Waerden, omschreven 

in de cliëntversie van het Kwaliteitsrapport en 

toegelicht door de manager. De kernwaarden 

zijn: Nieuwsgierig, respect, plezier en 

ontwikkelingsgericht. En op het thema: 

professioneel. 

Een aantal leden hebben naast de vergadering 

met de manager ook nog een extra 

vergadering gewijd om de cliëntversie van het 

Kwaliteitsrapport door te nemen. 

De opmerkingen die door de aanwezige 

leden zijn gemaakt, zijn verzameld en worden 

teruggekoppeld in dit verslag. 

Kernwaarde Nieuwsgierig 

Met nieuwsgierig bedoelt De Waerden dat 

iedereen binnen De Waerden luistert naar wat 

de wensen en behoeften van cliënten zijn. 

•  Met het nieuwe ECD hoopt De Waerden dat 

het bijhouden van de ondersteuningsplannen 

beter gaat.

•  Daarnaast probeert De Waerden zo snel als 

mogelijk een cliëntportaal in te richten zodat 

de cliënten zelf hun ondersteuningsplan in 

kunnen zien.

•  De cliënten zijn nog steeds teveel afhankelijk 

van de begeleiding om hun plan in te kunnen 

zien. 

•  De leden van de cdc geven aan nog niets te 

hebben gemerkt van het nieuwe ECD. 

Kernwaard Respect

De tweede waarde, respect, gaat voor een deel 

over medezeggenschap, hier komt het volgende 

naar voren:

•  De cdc wil nog meer zichtbaar zijn binnen De 

Waerden. Cliënten moeten de cdc weten te 

vinden. Dit blijft een belangrijke taak van de 

cdc maar ook van De Waerden. De cdc is blij 

dat De Waerden hier aandacht voor heeft.

•  De Waerden wil dat er op iedere locatie 

een vorm van lokale medezeggenschap 

is, bijvoorbeeld een lokale raad of 

huiskameroverleg. Belangrijk is dat ook 

cliënten die ambulant worden ondersteund 

ook kunnen aansluiten. 

  Op deze manier kunnen cliënten vaker 

meebeslissen over bijvoorbeeld huisregels 

of de kleur op de muur in de gezamenlijke 

woonkamer.

•  Daarnaast probeert De Waerden de informatie 

tussen de cdc en de locaties te verbeteren. En 

de zichtbaarheid van de cdc. De Waerden moet 

nog wel uitzoeken op welke manier dit kan.

•  De Waerden heeft op advies van de cdc het 

beleid vertrouwenspersoon en klachtenregeling 

aangepast. Ook zijn er folders ontwikkeld over 

de vertrouwenspersoon en klachtenfunctionaris. 

De positie van de vertrouwenspersonen en 

klachtenfunctionarissen worden hierdoor 

zichtbaarder en wordt helder hoe de cliënten de 

vertrouwenspersoon en de klachtenfunctionaris 

kunnen bereiken en waarvoor. 

•  De centrale deelraad verwanten (cdv) en de 

cdc vormen samen de centrale cliëntenraad. 

Deze splitsing van de raden vereist een 

goede samenwerking tussen de raden. Om 

medezeggenschap in lijn met de visie van 

De Waerden gestalte te geven, vindt er per 

Reflectie van de centrale deelraad cliënten (cdc)

“Meepraten is belangrijk, maar 
cliënten hebben daar wel 
ondersteuning bij nodig.”

“Het is heel moeilijk 
om alle cliënten mee 
te laten praten.” 

Renzo: “Zodra er een 
wijziging is in het 
ondersteuningsplan 
moet de cliënt dit 
weten.”

Renzo “We zien nu heel 
veel vreemde gezichten 
op de locatie.” 

Renzo: “De begeleiding zou 
vaker op kunnen noemen dat 
de mogelijkheid er is om je 
plan in te zien.”

Ruud: “Er worden voorwaarden gesteld 
aan het worden van ervaringsdeskundige. 
Je moet je kunnen verplaatsen in de 
ander. Je moet goed weten waar je het 
over hebt.” 

Conor: “Je moet er 
zelf in geloven.” 

“ Het is belangrijk om te 
weten wat er mogelijk is!”

Conor: “Mijn plan is 
voor mij uitgeprint, 
zodat ik het kan lezen 
en dat vind ik goed.” 

“Ik vind het bijzonder 
dat de uitzendkrachten 
niet uit deze regio 
komen.”

Rob: “Begeleiders moeten 
goed weten waar ik blij 
van wordt en dat we 
samen iets organiseren.” 

Ruud: “Begeleiders 
kunnen zien of 
een cliënt plezier 
heeft aan hun 
gezichtsuitdrukking.” 
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In eerste instantie wil de cdv waardering 

uitspreken voor het duidelijke, transparante 

rapport. In het slot wordt gesproken over 

het proces van ontwikkelen om de kwaliteit 

van zorg- en dienstverlening aan de huidige 

cliënten en toekomstige cliënten te verbeteren. 

Gaandeweg wordt deze ambitie in de praktijk 

zichtbaar. 

Het uittreden uit de Carante Groep en als gevolg 

daarvan het in eigen beheer nemen van de 

financiële – en personeelsadministratie en de 

leeromgeving, is een enorme omschakeling 

geweest. Voor een groot deel heeft deze voor de 

cdv op de achtergrond plaatsgevonden. De raad 

betreurt dat door de omschakeling het opstellen 

en bespreken van de ondersteuningsplannen 

vertraagd is. 

De visie van De Waerden dat cliënten 

zelfstandige personen zijn en onder andere zelf 

keuzes maken en eigen verantwoordelijkheid 

hebben, komt meer en meer tot uiting. De cdv 

herkent dit onder andere in zijn contact met de 

cdc en in het onderzoek naar tevredenheid van 

cliënten. De raad meent echter dat het geringe 

aantal reacties, 26 procent, slechts een aanzet 

is om conclusies uit te kunnen trekken. De raad 

mist dat er geen bekendheid aan gegeven is, 

dat verwanten/vertegenwoordigers samen met 

de cliënt de enquête hadden kunnen invullen. 

Naast het cliënttevredenheidsonderzoek zou 

als kwaliteitsinstrument ook een enquête onder 

verwanten/vertegenwoordigers zinvol kunnen 

zijn om de kwaliteit van zorg te verbeteren. 

Ondersteuning van cliënten aan de hand van 

de methodiek Triple-C draagt naar de mening 

van de cdv eveneens bij aan de zelfstandigheid 

en eigenwaarde van cliënten. Het uitdragen 

van deze methodiek zou niet beperkt moeten 

worden tot de organisatie. Ook verwanten/

vertegenwoordigers kunnen bijdragen aan 

goede ondersteuning in de omgang met 

hun naasten, als zij bekend zijn met Triple-C. 

Daarmee komt de relatiedriehoek cliënt – 

verwant – organisatie tot zijn recht. 

De cdv pleit er dan ook voor om professionele 

ondersteuning zoveel mogelijk in samenwerking 

met vertegenwoordigers van cliënten te bieden. 

Dit kan onder andere gerealiseerd worden door 

bij de bespreking van ondersteuningsplannen 

verwanten/vertegenwoordigers te betrekken, 

zodat ook zij de afgesproken ondersteuning in 

de relatie met hun verwant kunnen inzetten.

De mogelijkheid van inzage in het 

cliëntenportaal door naasten acht de cdv daarbij 

zinvol. 

De cdv kan zich goed vinden in het zelf bepalen 

van teams welke speerpunten zij prioriteit 

geven en wat er nodig is om de gekozen doelen 

te realiseren. Dat ook medewerkers service en 

advies hun kwaliteiten ontwikkelen en niet 

alleen afstemmen op teams, maar ook op 

cliënten en verwanten acht de cdv van grote 

waarde. 

De cdv beaamt dat de samenwerking ten 

aanzien van medezeggenschap binnen de 

driehoek cdc – cdv – De Waerden verbeterd 

is. De moeizame start na de invoering van 

de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten 

zorginstellingen 2018 is uitgegroeid tot een 

respectvolle relatie. De raad waardeert de 

ondersteuning vanuit De Waerden wat betreft 

vergaderingen en de communicatie met de 

achterban. Een en ander maakt dat het recht 

op inspraak van de cdv voldoende kan worden 

benut. Blijvende ondersteuning is zeer wenselijk 

bij het contact met de achterban om namens 

cliënten en verwanten medezeggenschap zo 

goed mogelijk te kunnen uitvoeren. 

Het streven naar een betrokken netwerk van 

cliënten en inzet van vrijwilligers ziet de cdv als 

Reflectie centrale deelraad verwanten (cdv)

een hoog ideaal. Verwanten, die vaak al extra 

belast zijn, betrekken bij het vormen van een 

sociaal netwerk is niet altijd te realiseren. 

Gelet op de huidige populatie cliënten acht de 

raad het belangrijk onderzoek te doen naar 

mogelijkheden om ouder wordende cliënten zo 

lang mogelijk bij De Waerden te laten wonen. 

De cdv neemt hierbij als vanzelfsprekend aan 

dat voor ondersteuning van deze doelgroep 

gekwalificeerde medewerkers worden ingezet. 

Betreffende zorgtechnologie merkt de cdv op, 

dat dit altijd naast fysieke ondersteuning dient 

te worden ingezet. De menselijke maat mag niet 

in het geding komen. 

Met de organisatieontwikkeling om de kwaliteit 

van zorg- en dienstverlening aan huidige en 

toekomstige cliënten te verbeteren is  

De Waerden een eigentijdse weg ingeslagen. De 

cdv ziet dat in dit proces tussen de verschillende 

disciplines binnen de organisatie verbindingen 

worden gemaakt om zo optimaal mogelijk 

ondersteuning aan cliënten te kunnen geven. 

Dit vraagt op meerdere terreinen veel van 

medewerkers, waarvoor waardering. 

De cdv wil als een van de lijnen van de driehoek 

cliënt – verwant – De Waerden bijdragen aan de 

ondersteuning van mensen die bij de invulling 

van hun leven steun nodig hebben.
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De ondernemingsraad heeft het 

kwaliteitsrapport van 2021 besproken.  

De ondernemingsraad vindt het een 

overzichtelijk document. 

De ondernemingsraad heeft aangegeven dat er 

goed is gekeken naar de medezeggenschap van 

cliënten en dat dit een prominente plaats heeft 

bij De Waerden. Na overleg is er ook een item 

geplaatst over de ondernemingsraad en haar rol 

bij de verbetering van de kwaliteit. 

In 2022 wordt er verder gewerkt aan het 

verhogen van de kwaliteit van zorg. De 

ondernemingsraad ziet dat hierin ook de 

ondersteuningsplannen, die in het nieuwe ECD 

Fierit tot stand zullen komen, een belangrijke 

manier zal zijn voor de kwaliteitsverbetering. 

De ondernemingsraad ziet dat er bij de 

medewerkers binnen de organisatie steeds 

meer gebruik wordt gemaakt van Triple-C. 

De ondernemingsraad onderschrijft deze 

werkwijze; zal dit blijven volgen en werkt ook 

vanuit deze methodiek.

Reflectie ondernemingsraad (OR)
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